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Dobré bydlo a maličké radosti
Uvědomil jsem si, že v poslední době začínám úvodníky vzpo-
mínkami, které mi ze sklepení paměti vyskočí při pozorování 
současného dění. Snad to nebudete považovat za nostalgii sta-
rého muže. 

Tentokrát jsem si vzpomněl na kolegyni, se kterou jsme kdysi 
dávno byli na týdenní služební cestě. Před návratem mi sdělila, 
jak se těší na svého malého syna, po němž se jí celý týden stýská. 

„On si vždycky přeleze ke mně do postele a spíme spolu,“ líčila 
s vláhou v oku. Vzápětí se ale zasmušila a zklamaně dodala: „No jo, ale to mě zase 
bude celou noc kopat.“

Takoví jsme my. Když je chladno, toužíme po sluníčku. Když vysvitne, je zase vedro 
a sucho. Když přijdou deště, máme mokro v botách a nudli u nosu a  je to pro nás 
počasí, že by psa nevyhnal.

Nadáváme na rozbité chodníky, ale když se začnou opravovat, žehráme na ztíženou 
průchodnost, prach a hluk. Těšíme se na nový povrch naší ulice, ale pak nám vadí – ta 
drzost – když někdo parkuje před naším domem.

Na všem hledáme chyby. Pojďme to obrátit a všímejme si dobrých stránek věcí a dějů 
kolem nás.

V zimě se s rozkoší vyhřívejme u kamen nebo u krbu. Při žhnoucím slunci vyhle-
dejme konejšivý stín. Za  deště dýchejme plnými doušky čerstvý vzduch. Těšme se 
z nových chodníků a ulic.

Nalézejme potěšení v drobných radostech, které nám nabízí každý den. I v této těž-
ké době, zejména v ní. Nenechme se deprimovat pandemií, závistivými sousedy ani 
přitroublými politiky.

V podstatě se nemáme tak špatně, jednou je hůř, jednou zase líp. Úsloví o dobrém 
bydle se nás týká víc, než si připouštíme.

Užívejme si. Je jaro, epidemie je na ústupu, otevírají se obchody…
No jo, ale všechno je tak drahé…
 l
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INFORMACE Z RADNICE

Testování�dětí
S  otevíráním školských zařízení se stalo 
velkým tématem testování dětí. Postup vlá-
dy byl opět nepochopitelný. Bylo stanove-
no, že se děti budou testovat dvakrát týdně 
antigenním testem, který je pro tuto věko-
vou kategorii zcela nevhodný, protože pří-
padnou virovou nálož, která je u dětí malá, 
lze tímto typem testu zachytit jen stěží. 
O nepříjemnosti výtěrů z nosu nemluvě.

Proto jsme se na  zastupitelstvu města 
rozhodli systém testování dětí v  našem 
městě navzdory vládním rozhodnutím 
změnit. Rozhodování bylo o to složitější, že 
jsme nevěděli, zda nám testy stát proplatí či 
zda budou muset být nadále testovány 
i  děti předškolní. Přes to všechno jsme se 
rozhodli zajistit pro roztocké a  žalovské 
děti „žužlací“ PCR testy. Ty jsou mnohem 
průkaznější a stačí je provádět jednou týd-
ně. Až poté se postupně jednotlivé nezná-
mé způsobené nepřipraveností vlády začaly 
vyjasňovat. Děti ve školkách se již testovat 
nemusejí a PCR testy budou nakonec stá-
tem propláceny. Naše rozhodnutí bylo sice 
trochu riskantní, ale troufnu si říci, že bylo 
moudré. Díky tomu jsme děti začali takto 
testovat s  předstihem a  máme zajištěnou 
potřebnou kapacitu laboratoří.

Rád bych poděkoval paní Šrůmové a paní 
Pařízkové. Tyto dámy s nápadem na změnu 
testování přišly a zpracovaly základní pod-

klady. Velmi bych chtěl také poděkovat paní 
radní Drdové a paní ředitelce základní ško-
ly Janouškové, které celý systém zdárně 
a  funkčně zavedly. Děkuji také ředitelkám 
mateřských škol, společnosti provozující la-
boratoř a  všem ostatním, kteří se na  tom 
podíleli.

Bezpečnost�a�nová�škola
Budova nové školy vyrostla již před časem. 
Nyní probíhají práce na  fasádě i ve vnitř-
ních prostorách a také výstavba přístupové 
cesty. Chystáme se na  otevření školy pro 
příští školní rok. S tím samozřejmě souvisí 
i  maximální možné zajištění bezpečnosti 
v okolí školy. Proto jsme nechali zpracovat 
návrh dopravních opatření v  jejím okolí. 
V Přemyslovské ulici bude v úseku u školy 
omezena rychlost na 30 km/h, bude zde in-
stalován radar a u křižovatky s ulicí Václava 
Havla vznikne nový přechod pro chodce. 
Ostatně přechody budou řádně vyznačeny 
v celém pěším úseku od zastávky Rozcestí 
Žalov. Bude upraven jízdní řád autobusu 
linky 359, aby lépe vyhovoval dopravě dětí 
před začátkem vyučování.

Průtah�městem
Probíhají nekonečné diskuse o  děravosti 
a přestavbě průtahu naším městem, který 
je však krajskou komunikací. Ačkoliv asi 
další řádky mnohé nepotěší, protože by 

chtěli rychlé řešení, já jsem moc rád, že se 
konečně na kraji ledy hnuly, a  za  to patří 
velké poděkování zejména náměstkovi 
hejtmanky Martinu Kupkovi. Jak jste si 
všimli, v těchto dnech probíhá oprava těch 
nejhorších úseků. K tomu přispěl i roztoc-
ký donátor pan Kalhous, jemuž patří také 
velké poděkování.

Jak to ale bude dál? Aby byla celková re-
konstrukce provedena kvalitně včetně veš-
kerých spodních vrstev, bude to bohužel 
trvat ještě nějakou chvíli, a to i přesto, že se 
my i  kraj snažíme, aby vše probíhalo co 
nejrychleji. Považuji ale za nezbytné, abys-
te i vy věděli, jak se věci přesně mají. V tuto 
chvíli máme vydané územní rozhodnutí 
a čekáme na územní rozhodnutí na okruž-
ní křižovatky. Následně bude probíhat sta-
vební řízení, bude zpracována projektová 
dokumentace pro realizaci díla, bude požá-
dáno o spolufinancování z prostředků Ev-
ropské unie a my jako město musíme naše-
třit na výstavbu a  rekonstrukci přilehlých 
chodníků. To vše vyžaduje svůj čas, a proto 
společně odhadujeme, že by tato velká re-
konstrukce mohla vypuknout v roce 2023. 
Chápu, že bychom si všichni přáli, aby to 
bylo dříve, ale vím, že tak blízko jsme této 
velké stavbě ještě nebyli. Je za tím již spous-
ta odvedené práce. Prosím, ještě to dva 
roky vydržme. Odměnou nám bude oprav-
du kvalitní průtah městem, který nám 
bude sloužit další desetiletí.

  l

V úctě

Vážení	spoluobčané,	pandemická	situace	se	evidentně	zlepšuje.	Očkování	se	
konečně	rozběhlo,	v	tuto	chvíli	se	již	mohou	očkovat	lidé	starší	čtyřiceti	let.	
Tvrdá	opatření	se	postupně	uvolňují.	Vládní	chaos	a	nepředvídatelnost	jejích	
rozhodnutí	bohužel	přetrvává	do	dnešních	dnů.	Až	měsíce	příští	ukážou,	jak	
velký	bude	dopad	na	celou	ekonomiku	a	zejména	na	podnikání,	ale	i	život	
a	psychickou	pohodu	konkrétních	lidí.

Slovo starosty

Program opticky nebyl příliš rozsáhlý, 
i po doplnění na místě měl celkem 18 bodů, 
což je počet spíše podprůměrný. Jak už 
jsme si však v Roztokách zvykli, délka pro-
jednávání jednotlivých bodů nikterak ne-
závisí na jejich množství, natož na složitos-
ti, nebo dokonce důležitosti.

Po obvyklých procedurách, to jest po vol-
bě pracovních komisí, kontrole zápisu 
z  minulého zasedání a  kontrole usnesení, 
přišel hned na řadu nejdůležitější bod jed-
nání, a sice návrh paní Šrůmové a Pařízko-

vé, aby město jako zřizovatel základní školy 
zajistilo testování žáků PCR testy. Tento 
návrh měl logiku, neboť spolehlivost anti-
genních testů je poněkud pochybná, nehle-
dě na to, že stát nedokázal včas zajistit jejich 
dostatečný počet. Škola již v  té době měla 
nabídku na  testování ze slin, formou tzv. 
„poolování“, kdy se vzorky testují hromad-
ně a teprve při pozitivním výsledku probí-
há testování individuální.

V době konání zastupitelstva ještě neby-
lo známo, že od  10. května budou moci 

otevřít i mateřské školy, a to bez testování, 
proto byl návrh rozšířen i o testování v ma-
teřských školách. Diskuse se soustředila 
na problém, zda má město hradit testování 
i soukromým školkám. Někteří zastupitelé 
nesouhlasili s dotováním komerčních sub-
jektů, jiní argumentovali tím, že se jedná 
také o roztocké děti. V hlasování těsně pře-
vážila možnost, že mohou být zahrnuta 
i soukromá zařízení za podmínky, že jsou 
zapsaná v rejstříku škol a školských zaříze-
ní a projeví o testování zájem.

Zastupitelé na  tento účel vyčlenili 
300 000 Kč a uložili starostovi a radní Dr-
dové, aby s řediteli škol jednali o jejich pří-
padné spoluúčasti. Zároveň se připojili 
k  výzvě Prahy a  Středočeského kraje, aby 

Krátké, a přesto dlouhé zastupitelstvo
Ve	středu	28.	dubna	se	potřetí	v	tomto	roce	sešlo	ke	svému	zasedání	
zastupitelstvo	města.	Polevující	epidemie	se	projevila	ve	zvýšeném	počtu	těch	
zastupitelů,	kteří	dali	přednost	osobní	účasti.	Dálkově	připojeno	bylo	už	jen	
pět	členů	zastupitelstva.	Celkem	se	jednání	zúčastnilo	19	povolaných.

Jan�Jakob
starosta	města	Roztoky
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Ochrana�ordinace
Rada se zabývala zabezpečením objektu lé-
kařky MUDr. Malé (majetek obce) a sou-
hlasila s tím, aby byl do této ordinace poří-
zen vhodný kamerový nebo jiný systém. 

Rada se zabývala dopravní situací v sou-
vislosti s  parkováním v  Zahradní ulici 
a uložila odboru správy města, aby navrhl 
vhodné technické řešení.

Rada dále schválila vícepráce a  méně-
práce na  stavbě základní školy Cihelna 
ve  výši 2  339  798 Kč a  pověřila starostu 
podpisem této smlouvy. 

Daňové�příjmy�a�školní�altán
Na  programu byla informace radního  
J. Kubečky o daňových příjmech a souhlas 
s  tím, aby byl projekt stavby zahradního 
altánu na zahradě základní školy v Rozto-
kách zařazen do  seznamu investičních 
priorit Místního akčního plánu (MAP) 
rozvoje vzdělávání pro úřad obce s rozší-
řenou působností (ORP) Černošice. 

Školní�problematika
Radní se věnovali i  žádosti obce Únětice 
o vytvoření společného spádového obvodu 
školní docházky a konstatovala, že vzhledem 
k  očekávanému množství žáků základní 
školy na druhém stupni není možné z kapa-
citních důvodů tento společný obvod se zá-
vazkem přijímání přespolních dětí vytvořit. 

Přijetí jednotlivých žáků z okolí tak bude 
nadále v  kompetenci ředitelky základní 
školy. Snaha vyhovět sousedům bude vždy, 
přednost však musejí mít školáci roztočtí. 

Radní V. Drdová předložila informaci 
o ztrátě na školném v mateřských školách. 
Rada se k věci ještě vrátí a bude hledat pro-
středky pro alespoň částečnou kompenzaci 
této ztráty v období covidu. 

Sociální odbor přednedávnem posílila 
Ing. Kateřina Lukášová a radní na ni dele-
govali pravomoc podepisovat smlouvy 
o poskytnutí neinvestičních dotací. 

Na programu byly tradičně i sociální zá-
ležitosti: radní vyhověli žádosti o  nákup 
naslouchadla a přispěli na nákup léků po-
třebné domácnosti. 

Stavební�záležitosti�
a�látání�průtahu�městem�
V obsáhlém stavebním bloku komentova-
ném místostarosty Richterem a Hadrabou 
rada souhlasila s  přístavbou rodinného 
domku v  Solníkách dle projektu Studia 
MIJA, kývla na záměr obnovit dole u řeky 
bikepark, projednala záměr pachtu po-
zemků zahrádkářské kolonie V  úvoze 
a  schválila jako vítěze tendru na  opravu 
krajské komunikace firmu Šlehofer. 

Na  vysvětlenou: z  prostředků kraje 
a soukromého dárce bude opravena (zápla-
tována) část silnice zhruba od  roztocké 
křižovatky směrem k Tescu. Krajská správa 
silnic začala zkraje května látat místa před 
a nad serpentinou a slibuje, že opraví i tu…
Naše město organizovalo soutěž na  první 
zmíněnou opravu.

Radní schválili podmínky výběrového 
řízení na vybudování nového kanalizační-

ho řadu v  Souběžně ulici za  limitní cenu 
826 000 bez DPH a souhlasili též s výsled-
kem výběrového řízení na opravu balkonů 
na domě s pečovatelskou službou v hodno-
tě 1 012 676 Kč bez DPH. 

Pozemky�pod�
garážemi�podraží
Přitakání se dočkalo i zvýšení nájemného 
u stávajících nájemních smluv na městské 
pozemky pod stávajícími garážemi. Ná-
jemné se bude zvedat postupně a  v  roce 
2023 dosáhne 50 Kč za  m2 ročně. Je to 
částka srovnatelná s  okolními obcemi 
a  odpovídá aktualizovaného ceníku ná-
jemného. 

Radní souhlasili s prominutím části ná-
jmu za kynologický areál v dolních Rozto-
kách z důvodu covidové uzávěry, stejně tak 
snížili nájemné Roztoči v městských objek-
tech ze stejného důvodu a  přitakali též 
sjednocení smluv o nájmu bytů a nebyto-
vých prostorů komerčních i  nekomerč-
ních. Do všech smluv na městské prostory 
bude zahrnuta i inflační doložka. 

Vyhláška�o�ochraně�
přírody�v�obci
Velké pozornosti se dostalo nové vyhlášce 
o ochraně městské zeleně. Radní její pro-
jednání přerušili a  na  své další zasedání 
pozvali právničku města paní Houškovou, 
aby jim osvětlila některá ustanovení této 
vyhlášky. 

Dubnová městská rada probrala třiatřicet bodů

stát hradil i PCR testy, a pan starosta jmé-
nem města posléze výzvu podepsal. Mo-
mentálně to skutečně vypadá tak, že stát 
nám testy zpětně proplatí, což je samozřej-
mě dobrá zpráva.

Dalším bodem jednání byla zpráva měst-
ské policie. Naši strážníci se dočkali nepří-
liš časté pochvaly, a to od paní Sodomové 
za  identifikaci občana, který způsobil ne-
pořádek u  kontejnerů na  tříděný odpad 
a netušil nebo nedbal, že ho snímá bezpeč-
nostní kamera.

Poté vzali zastupitelé na  vědomí stav 
městského rozpočtu na  konci prvního 
čtvrtletí. Stále čekáme na výši tzv. kompen-
začního bonusu, který by měly obce obdr-
žet jako náhradu za výpadek daňových pří-
jmů v době koronakrize.

V další části programu se zastupitelé vy-
pořádávali podle návrhů tajemníka úřadu 
s usneseními z let 2018 a 2019, která z růz-

ných důvodů dosud nenašla naplnění. 
Usnesení, jež už byla passé, zastupitelstvo 
zrušilo, u zbylých uložilo konkrétní úkoly 
k jejich ukončení.

Městští úředníci postupně dohledávají 
neprávem oplocené části městských po-
zemků, přiléhajících k soukromým nemo-
vitostem. Tyto nesrovnalosti vznikly histo-
ricky a město se je snaží řešit k oboustranné 
spokojenosti. Dva takové pozemky v Jung-
mannově ulici již dříve nabídlo zastupitel-
stvo k prodeji jejich uživatelům a po jejich 
souhlasu také prodej schválilo.

Na minulém jednání se nestihla projed-
nat zpráva z  jednání kontrolního výboru 
ze dne 15. března, která obsahovala přede-
vším plán činnosti výboru na  tento rok. 
Navázalo projednání dalšího zápisu, ten-
tokrát z 19. dubna, jímž byl plán činnosti 
se souhlasem zastupitelstva ještě doplněn.
Pan zastupitel Jandík již před několika mě-

síci navrhl vybudování dětského hřiště 
v oblasti Vršek a znovu tento návrh opako-
val. Pan místostarosta Novotný podal in-
formaci, že výstavba hřiště bude realizová-
na díky sponzorskému daru.

Pak ještě zastupitelé „přisypali“ 8 000 Kč 
k dotaci na pořádání akce Design Lock.

Zasedání zastupitelstva završily zápisy 
z jednání finančního výboru, školské rady, 
městské rady a  sportovní komise. Z  po-
sledně jmenovaného vyplynula výše dotací 
na činnost TJ Sokol a SK Roztoky.

Zasedání zastupitelstva, které původně 
mělo být krátké, trvalo pět a půl hodiny.  l

 ➔

Jaroslav�Drda
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Vyhlášku zřejmě přijme na  svém jednání 
v květnu či červnu městské zastupitelstvo. 

Obavy�z�případného�
dalšího�kebabu
Na  náměstí se uvolnil nebytový prostor 
po výprodeji textilu a radní vyslyšeli požada-
vek okolních nájemníků, kteří se po nedob-
rých zkušenostech s  pizzerií u  vodotrysku 
obávají zápachu v případě, že v tomto místě 

bude provozována další prodejna kebabu. 
Rada uložila T. Novotnému jednat o  věci 
s hygienickou službou a nájemcem prostoru. 

Chystá�se�další�Design�Lock
V závěru schůze se dostalo podpory chvá-
lyhodnému kulturnímu počinu Adély Lau-
be, totiž Design Locku. Rada souhlasila se 
zvýšením již přidělené grantové podpory 
o  8 000 Kč a  doporučila toto stanovisko 
i zastupitelstvu města. 

Radní V. Drdová a T. Novotný uvedli infor-
mace o  průběhu očkování, chystaného 
(a následně, týden po konání rady realizo-
vaného) v  prostorách radnice, a  o  opra-
vách a úpravách roztockého nádraží.  l

Tomáš�Novotný
místostarosta

Náměstek hejtmanky M. Kupka i  ředitel 
Správy silnic J. Lichteneger přislíbili, že 
krajská správa během května či začátku 
června zahájí opravu nejpoškozenějších 
částí silnice. Stejně tak potvrdili, že úsek 
krajské silnice ze žalovské křižovatky 
po křižovatku Přemyslovská – škola Cihel-
na bude opraven do zimy. 

Do třetice kývli i na to, že v květnu pro-
běhne také označení křižovatky nad Úněti-
cemi. 

Poměrně podrobná řeč se vedla stran ge-
nerální opravy průtahu. Všichni zástupci 
našeho města, totiž starosta, moje malič-
kost a kolega M. Hadraba, tlačili na co nej-
dřívější termín. Pánové Kupka a  Lichten-
berg velmi, velmi opatrně kývli na  to, že 
po získání stavebního povolení (rok 2022) 
by mohlo dojít k  zahájení rekonstrukce 

v roce 2023. Rád bych tomu věřil, ale jisto-
ta to věru není. 

Znovu musím napsat, že město může jen 
tlačit, připomínat, uhánět. Děláme to dosti 
úporně. Záleží to na  možnostech a  vůli 
majitelů silnice, tedy Středočeského kraje. 

V květnu podle slibu krajské správy sil-
nic opravdu záplatování silnice započalo. 
Zkraje května přijela firma Asco, která má 
v  krajem uzavřenou smlouvu. Není zcela 
jednoduché pochopit, proč začala opravou 
méně poškozených úseků a vlnobití, třeba 
nad serpentinou, odložila. Příslušný cest-
mistr to vysvětluje nedostatkem fréz pří-
slušné firmy. Inu… V době uzávěrky toho-
to čísla krajská správa slibuje pokračovat 
dalšími úseky na  konci května či zkraje 
června. Nezbývá než věřit, občas vyslat po-
děkování, občas šrapnel jejich směrem. 

Ve druhé půlce května začne silnici opra-
vovat i další firma, placená jednak soukro-
mým dárcem z  řad roztockých občanů, 
jednak zvláštními prostředky vyčleněnými 
krajem na  tento účel. Půjde o  úsek mezi 
Albertem a žalovskou křižovatkou. Nepů-
jde o  souvislý asfaltový koberec, ale o zá-
platování nejhorších míst.

Situace se tedy na  nějaký čas vylepší. 
Kompletně nové silnice se ale letos ani na-
přesrok nedočkáme.   l

Tomáš�Novotný
místostarosta

Snad ještě poznámku. Nadávání na Face-
booku věci vážně nepomůže. Leda – ale 
píšu to opravdu s nadsázkou a prosím, aby 
to tak bylo vnímáno – by se ty občasné 
hany překlopily v tak solidní  finanční dar 
určený na opravu kusu silnice, jako se stalo 
u  jednoho z  debatujících. To je pak jiné 
kafe. S nadsázkou.

Látaná silnice
V	dubnu	proběhlo	jednání	na	hejtmanství.	Týkalo	se	rozpadlého	průtahu,	
strašlivé	silnice	vedoucí	naší	obcí.

V loňském roce město krásně opravilo zu-
bem času a  přírody zničenou kamennou 
zeď na konci ulice Potoky. Všichni potočtí 
obyvatelé s nedůvěrou sledovali celý prů-
běh prací a  čekali, jak dílo dopadne. Do-
padlo pěkně a zdá se, že i funkčně. Rekon-
strukce spolkla obrovský finanční obnos 
a je jasné, že se musí postupně dodělat celá. 
Postupně, podle možností městského roz-
počtu.  Nyní je ale ve stavu, kdy hrozí zbor-
cení celého zbytku zdi, poněvadž mrazy se 
postaraly o  uvolnění dalších kamenů. 
S tím se nedá nic dělat, ale od jara značně 
napomohly k její zkáze lidé, kteří v nadše-
ní ze stavění kamenných přehrad s dětmi 
nelenili vylamovat další obrovské kameny 
a  přehrazovat jimi tok potoka. Člověk si 
řekne klukovina či neznalost celé věci. Ale 
já před každým deštěm chodím potok 
kontrolovat a stavitelským nadšencům vy-
světlovat, proč to nemají dělat. Přehrazený 

potok se pak rozlije po  celé cestě a  neú-
prosně s sebou bere vše, co mu stojí v cestě. 
Voda se pak řítí tunelem místo rourou, 
ničí cestu u Vltavy a zaměstnává technické 
služby odklízením díla zkázy.

Prosím tedy všechny, kteří tudy chodí 
či jezdí na kole, mysleme na to, že pokud 
chceme mít kolem sebe upravené a opra-

vené cesty, musíme o ně pečovat a nesmí-
me se bát říci tomu, kdo je ničí, že tudy 
cesta nevede. Jen tak budou do oprav in-
vestované peníze něco platné, a ne vyho-
zené. 

 l

Zuzana�Sýkorová

Tudy cesta nevede
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Očkovací�maraton
Trvalo	to	asi	měsíc	a	půl,	než	se	po-
dařilo	domluvit	s	očkovacím	týmem	
Státního	zdravotního	ústavu	výjezd	
do	naší	obce.	Nicméně	–	podařilo	se.	

Za	kontakt	a	zprostředkování	musím	
poděkovat	kolegovi	místostarostovi	
z	Únětic	Pavlu	Svobodovi.	Nasměroval	
mne	–	a	ono	to	vyšlo.	

Šestičlenný	tým	MUDr.	Chaloupky	při-
jel	do	perfektně	připravených	prostor	
naší	zasedačky	a	od	devíti	ráno	do	čtyř	
odpoledne	stihl	naočkovat	vakcínou	
firmy	Pfizer	183	našich	spoluobčanů,	
převážně	seniorů	kategorie	65+.	Pro-
fesionální	přístup,	laskavé	zacházení,	
šlo	to	jako	na	drátkách.	

Zkraje	června	se	bude	akce	opakovat	
aplikací	druhé	dávky.	

S	výběrem	očkovaných	nám	pomohly	
roztocké	lékařky	MUDr.	Jugasová	
a	MUDr.	Dvořáková.	Jim	patří	podě-
kování	též.	Injekce	se	dočkalo	několik	
učitelů,	spoluobčanů	s	chronickými	ne-
mocemi	a	také	zájemci	z	řad	městské	
policie.	Vysílám	k	nim	velký	dík,	stejně	
jako	ke	kolegyni	radní	Vlaďce	Drdové,	
která	neúnavně	mnoho	dní	ladila	
detaily	poměrně	složité	akce,	a	všem	
z	radnice,	kdo	se	na	přípravě	podíleli.	
Jmenovitě	Anně	Posingerové,	Vlaďce	
Drdové,	Evě	Caithamlové,	Jaroslavu	
Drdovi,	Kateřině	Lukášové	a	Michaele	
Hallíkové.	

Považuji	za	správné	zmínit	i	fakt,	že	
vznikl	tzv.	spící	očkovací	tým	složený	
z	aktivních	spoluobčanů,	zástupců	
Sokola	a	koordinovaný	místní	lékařkou	
MUDr.	Vaculíkovou.	Je	připraven	
se	do	očkování	zapojit,	pokud	získá	
všechna	potřebná	úřední	povolení	
a	dostatek	očkovací	látky.	Věřím,	že	
velká	energie	vložená	do	tohoto	po-
činu	cca	desítkou	zúčastněných	bude	
v	létě	či	na	podzim	také	zúročena.

  l

Tomáš�Novotný
místostarosta

Poděkování�
Vedení	města	děkuje	jednotce	dob-
rovolných	hasičů	v	čele	s	R.	Šmídem	
za	noční	úklid	lesíka	na	Solníkách	
nad	třešňovkou.	V	den,	kdy	vichr	
vyvrátil	několik	stromů	na	pěšiny	
a	cesty	a	úřad	byl	upozorněn	po-
zornou	občankou,	neváhali	vyrazit	
ve	večerních	hodinách	a	nebezpečné	
polomy	odstranit	ve	světle	baterek.	
Díky	jim!

  l

Tajemník Městského úřadu Roztoky 
vyhlašuje podle zákona č. 312/2002 Sb.  
výběrové řízení na obsazení pracovního místa

hlavní účetní
Kvalifikační předpoklady:
• minimálně úplné střední vzdělání ekonomického směru
• komplexní znalost a praxe podvojného účetnictví včetně účtování DPH
• znalost problematiky DPH (účtování, kontrolní hlášení, sestavení měsíčních výkazů)
•  zpracování účetních závěrek a výkazů dle zákona o účetnictví (Fin 2-12, rozvaha, výkaz 

zisků a ztrát, přílohy) a odevzdání do CSÚIS
• účtování o poskytnutých dotacích
• provádění dokladových inventur
• účast při přezkumu hospodaření obce
• zpracování statistických výkazů
• znalost zákona o účetnictví
• znalost rozpočtové skladby výhodou

Další požadavky stanovené MU Roztoky:
•  orientace v právních předpisech v oblasti ekonomické a daňové správy, znalost účetnic-

tví a rozpočtování veřejné správy, v evidenci majetku a znalost mzdové problematiky
• praxe ve státní správě či samosprávě výhodou,
• zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oboru vítána
• znalost práce na PC
• řidičský průkaz sk. B
• umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)
• schopnost vedení kolektivu
• ochota dále se vzdělávat, časová flexibilita, odolnost vůči stresu

Zájemce musí podat písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul zájemce,
b) datum a místo narození zájemce,
c) státní příslušnost zájemce,
d) místo trvalého pobytu zájemce,
e)  číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího stát-

ního občana,
f) datum a podpis zájemce.
(Vzor přihlášky je na www.roztoky.cz/nabidky-prace-mu)

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:
a)  životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných zna-

lostech a dovednostech;
b)  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků 

též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud ta-
kový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením;

c)  ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Místo výkonu práce: Městský úřad Roztoky
Platové zařazení: platová třída 9 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Nástup: od 1. 6. 2021 nebo dle dohody
Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Přihlášky musí být doručeny do podatelny MÚ Roztoky nebo na adresu MÚ Roztoky, 
nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky nejpozději do 12.00 hodin dne 28. května 2021, a to 
v zalepené obálce označené „VŘ – hlavní účetní – NEOTVÍRAT“.
Uchazeči, kteří splní podmínky výběrového řízení, budou pozváni k osobnímu pohovo-
ru. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo výběrové řízení 
zrušit bez uvedení důvodu.
  l

Mgr.�Jaroslav�Drda�v.�r.
tajemník	MÚ
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n 9. 4. oznámeno, že v prostoru volně pří-
stupné novostavby rodinného domu v ulici 
Na Vyhlídce se pohybují cizí lidé – na mís-
tě zajištěni tři mladíci, provedenou lustrací 
zjištěna totožnost, kvalifikováno a šetřeno 
jako přestupek proti majetku, vyřešeno 
na  místě uložením blokové pokuty v  pří-
kazním řízení; 
n 9. 4. oznámeno ujetí od BČS MOL v Pří-
lepské ulici bez uhrazení částky za natan-
kované palivo – provedeným šetřením zjiš-
těno, že řidič vozidla tov. zn. Škoda 
natankoval do palivové nádrže palivo, poté 
si šel koupit do  shopu prodejny ještě jiné 
zboží a při placení neuhradil částku za na-
tankované palivo, poté z BČS odjel, prove-
denou lustrací zjištěn provozovatel vozidla, 
provozovateli vozidla zaslána výzva k po-
dání vysvětlení, v následujících dnech zjiš-
těna odpovědná osoba, řidič vozidla uvedl, 
že při placení kartou, když si kupoval jiné 
zboží, pravděpodobně zapomněl nahlásit 
tankování, dlužnou částku na  BČS MOL 
v Přílepské ulici uhradil;
n 10. 4. oznámeno, že v  ulici V  Úvoze 
u jedné z chatek je v křoví pohozeno jízdní 
kolo – kolo na místě zajištěno, v době pře-
vážení jízdního kola na služebnu MP Roz-
toky se k  nalezenému jízdnímu kolu při-
hlásil majitel, majiteli nalezené jízdní kolo 
předáno; 
n 14. 4. v rámci hlídkové činnosti nalezeno 
na  parkovacím místě v  ulici Jana Palacha 
vozidlo tov. zn. Opel Tigra, technicky ne-
způsobilé provozu na pozemních komuni-
kacích – zadokumentováno, na  vozidlo 
vylepena výzva, provedena lustrace v evi-
denci vozidel, zjištěn provozovatel vozidla, 
provozovateli taktéž zaslána výzva, ozná-
meno Silničně správnímu úřadu při MÚ 
Roztoky;
n 14. 4. cestou PČR Libčice oznámen požár 
v  domě v  ulici Na  Panenské – hlídka 
na  místo, na  místě hasičský záchranný 
sbor, z domu hasiči vyvedena osoba v pod-
napilém stavu, provedeným šetřením zjiš-
těno, že vznikl požár v  jednom z  pokojů 
tohoto domu, který obývala tato osoba, 
požár uhašen, osoba předána do péče léka-
ře rychlé lékařské pomoci, zjištěna totož-
nost této osoby, na  místo též hlídka PČR 
Libčice, která si na místě událost převzala;
n 15. 4. v rámci hlídkové činnosti nalezeno 
na  parkovacím místě v  ulici Jana Palacha 
vozidlo tov. zn. Ford Focus, bez r. z., tech-
nicky nezpůsobilé provozu na pozemních 

komunikacích – zadokumentováno, na vo-
zidlo vylepena výzva, dle VIN čísla prove-
dena lustrace v  evidenci vozidel, zjištěn 
provozovatel vozidla, jemuž byla taktéž 
zaslána výzva, oznámeno Silničně správní-
mu úřadu při MÚ Roztoky, v následujících 
dnech bylo vozidlo z komunikace provozo-
vatelem odstraněno;
n 19. 4. oznámeno zahoření komína domu 
v  ulici Jeronýmova – hlídka na  místo, 
na místě hasiči, kteří provedli uhašení za-
hoření komína, bez zranění, na  místo též 
hlídka PČR Libčice;
n 20. 4. oznámen nález autoklíče, dálkové-
ho ovládání od vozidla tov. zn. Seat, na ces-
tě nad zahrádkářskou kolonií U  Křížku, 
který oznamovatelka donesla na MP Roz-
toky – nalezený autoklíč uložen na  MP 
Roztoky jako nález, zveřejněno na  webo-
vých stránkách MP Roztoky a Facebooku 
– skupina Roztoky, ještě téhož zjištěn maji-
tel, majiteli nalezený autoklíč předán, maji-
tel by touto cestou chtěl poděkovat pocti-
vému nálezci; 
n 21. 4. oznámena cizí osoba pohybující se 
na pozemku opuštěného domu v ulici Ha-
vlíčkova – hlídka na  místo, na  místě již 
pouze oznamovatel, podezřelá osoba 
z místa utekla, dle získaného popisu osobní 
znalostí vytipována podezřelá osoba, pro-
vedeno místní pátrání po  této podezřelé 
osobě s negativním výsledkem, provedeno 
šetření k majiteli nemovitosti, tento zjištěn 
a kontaktován, dostaví se na MP v následu-
jících dnech, událost kvalifikována a šetře-
na jako podezření z přestupku, v následují-
cích dnech (viz níže) byla zadržena 
podezřelá osoba v souvislosti s jiným pro-
tiprávním jednáním, tato osoba se při vy-
těžení doznala, že vnikla do  opuštěného 
domu v Havlíčkově ulici začátkem měsíce 
března letošního roku, v tomto domě pře-
spávala a z prostoru domu odcizila benzi-
novou strunovou sekačku a  motorovou 
pilu, podezřelá osoba předána policistům 
PČR Libčice k jejich realizaci zadokumen-
tování trestných činů krádeže vloupáním 
a porušování domovní svobody;
n 22. 4. oznámeno v ranních hodinách ru-
šení nočního klidu provozem míchačky 
na stavbě rodinného domu v ulici Přemys-
lovská – na místě zjištěno, že parta staveb-
ních dělníků měla v  provozu míchačku 
a  dále natahovala fasádu na  novostavbě 
rodinného domu a  touto činností dělala 
hluk, upozorněni na rušení nočního klidu 

a na to, že mohou tuto činnost vykonávat 
až po  6. hodině ranní, zjednána náprava, 
přestupek vyřešen na místě domluvou;
n 23. 4. oznámen nález peněženky s dokla-
dy v  serpentině v  ulici Lidická, kterou 
oznamovatel donesl na MP Roztoky – pe-
něženka s doklady uložena na MP Rozto-
ky, proveden pokus o  vyrozumění cestou 
Městské policie Sezimovo Ústí;
n 24. 4. oznámeno, že v  ulici Tiché údolí 
byla nalezena 9letá dezorientovaná holčič-
ka, která neví, kde je, a  která se ztratila 
svým rodičům – na místě od nezletilé hol-
čičky zjištěna její totožnost, tato nevěděla 
telefonní spojení na svoje rodiče, provede-
nou lustrací v pátrání zjištěno, že tato ne-
zletilá osoba v  pátrání není, provedenou 
lustrací v evidenci obyvatel zjištěno její by-
dliště na Praze 9, v průběhu provádění šet-
ření se na místo dostavila její matka, která 
uvedla, že se jí dcera ztratila během cyklo-
výletu, dítě si v pořádku převzala;
n 24. 4. oznámeno rušení nočního klidu 
z  jednoho z bytů v bytovém domě v ulici 
Najdrova – na místě zjištěna hlasitá hudba 
a hlasitý hovor z jednoho z bytů, hovořeno 
s  odpovědnou osobou, tato upozorněna 
na rušení nočního klidu a vyzvána ke zjed-
nání nápravy, hudba a hovor ztišeny, pře-
stupek proti veřejnému pořádku vyřešen 
na místě domluvou; 
n 25. 4. oznámeno porušení OZV města 
Roztoky o regulaci hluku při práci s hluč-
ným elektrickým nářadím na  pozemku 
domu v ulici Jana Palacha v době, kdy je to 
OZV zakázáno, tj. v neděli – na místě ho-
vořeno s dělníky, tito upozornění na poru-
šení OZV a  vyzváni ke  zjednání nápravy, 
čemuž vyhověli a  hlučné práce ukončili, 
přestupek vyřešen na místě domluvou;
n 26. 4. oznámena žádost PČR Libčice 
o součinnost při řešení konfliktu mezi pa-
sažéry ve vlakové soupravě ČD, přijíždějící 
do  železniční stanice Roztoky směrem 
od  Kralup – hlídka na  místo (železniční 
stanice Roztoky), na místě zjištěny osoby, 
mezi kterými vznikl konflikt, na místo též 
hlídka PČR Libčice, jež si na místě událost 
převzala k jejich zadokumentování událos-
ti jako podezření z přestupku proti občan-
skému soužití;
n 27. 4. v  rámci hlídkové činnosti v  ran-
ních hodinách nalezeno u dětského hřiště 
v ulici Obránců míru opuštěné dětské jízd-
ní kolo zn. Superior 24Paint – nalezené 
jízdní kolo uloženo na  MP, zveřejněno 

Z deníku Městské policie Roztoky
V	této	rubrice	bychom	rádi	občany	Roztok	informovali	o	činnosti	Městské	policie	Roztoky,	
a	to	za	období	od	9.	4.	do	5.	5.	2021:		
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na  webových stránkách MP Roztoky 
a Facebooku – skupina Roztoky, téhož dne 
zjištěna majitelka, které bylo nalezené jízd-
ní kolo předáno; 
n 27. 4. oznámeny rozházené hřebíky 
na zemi v ulici Kozí v obci Únětice v místě, 
kde projíždějí cyklisté – vzhledem k tomu, 
že toto se opakuje a naposledy v loni v létě 
taktéž v tomto místě byly rozházeny hřebí-
ky a  došlo k  poškození plášťů několika 
jízdních kol, je spatřován oznamovatelkou 
v  jednání neznámého pachatele úmysl, 
kvalifikováno a  šetřeno jako podezření 
z přestupku proti veřejnému pořádku;
n 27. 4. oznámen nález peněženky s obsa-
hem platební karty nalezené na ulici Masa-
rykova – nalezená peněženka uložena 
na  MP Roztoky, dle místní a  osobní zna-
losti strážníků MP Roztoky zjištěn majitel 
této peněženky a nalezená peněženka mu 
byla předána;
n 28. 4. oznámen nález jízdního kola zn. 
Engine Jupiter ve spojovací uličce mezi uli-
cemi Haškova a  Olbrachtova – nalezené 
jízdní kolo uloženo na  MP Roztoky jako 
nález, zveřejněno na  webových stránkách 
MP Roztoky a Facebooku – skupina Roz-
toky; 
n 30. 4. v rámci hlídkové činnosti v ranních 
hodinách při kontrole objektu rozestavěné-
ho domu v  ulici Na  Vyhlídce byl zjištěn 
v  jedné z  rozestavěných místností výskyt 
osoby, která v tomto objektu nemá co dělat 
a která zde přespávala – zjištěna totožnost 
této podezřelé osoby, vykázána z  objektu, 
kvalifikováno a  šetřeno jako podezření 
z přestupku proti majetku, přestupek vyře-
šen uložením blokové pokuty v příkazním 
řízení na místě, v průběhu šetření provede-
ným vytěžením podezřelé osoby bylo zjiště-
no, že tato se začátkem měsíce března letoš-
ního roku vloupala do objektu opuštěného 
domu na  území města Roztoky, kde také 
přespávala a kde odcizila elektrické pracov-
ní nářadí, jež následně prodala, podezřelá 
osoba předána přivolaným policistům PČR 

k  jejich realizaci zadokumentování pode-
zření z  trestného činu krádeže vloupáním 
a porušování domovní svobody;
n 30. 4. ve  schránce důvěry MP Roztoky 
nalezena pánská peněženka s  osobními 
doklady, platebními kartami a finanční ho-
tovostí – nalezená peněženka uložena 
na MP Roztoky jako nález, zjištěn majitel, 
tento vyrozuměn, ještě téhož dne byla pe-
něženka předána majiteli, majitel by touto 
cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci;
n 30. 4. oznámeno ujetí od  BČS MOL 
v Přílepské ulici bez zaplacení za natanko-
vané palivo – provedeným šetřením zjiště-
no, že řidič vozidla tov. zn. Land Rover 
natankoval u  stojanu do  palivové nádrže 
svého vozidla pohonné hmoty v  hodnotě 
1 527 Kč a poté odjel od BČS, aniž by uhra-
dil částku za  natankované palivo, zjištěna  
r. z. vozidla, provedenou lustrací v evidenci 
vozidel zjištěn provozovatel vozidla, kvali-
fikováno a  šetřeno jako podezření z  pře-
stupku proti majetku, provedeno vyrozu-
mění provozovatele, v následujících dnech 
tento uvedl, že k  nezaplacení částky při 
placení na  pokladně shopu BČS nedošlo 
úmyslně, že si kupoval na  prodejně ještě 
jiné zboží a při placení zapomněl nahlásit 
tankování, po vyrozumění se ihned se do-
stavil na BČS MOL v Přílepské ulici a dluž-
nou částku uhradil;
n 1. 5. v rámci hlídkové činnosti provedena 
kontrola prostoru kontejnerového stanovi-
ště Na Sekeře v ulici Lidická a byl zde nale-
zen odpad uložený mimo kontejnerové 
nádoby na tříděný odpad – zadokumento-
váno, později provedena kontrola kamero-
vého záznamu z kamery monitorující tento 
prostor, zjištěno, že odpad v  tomto místě 
uložila osádka vozidla tov. zn. Volvo, zjiště-
na r. z. tohoto vozidla, provedenou lustrací 
v  evidenci vozidel zjištěn provozovatel 
toho vozidla, provozovateli vozidla zaslána 
výzva k  podání vysvětlení, kvalifikováno 
a šetřeno jako podezření z přestupku proti 
veřejnému pořádku;

n 3. 5. ve schránce důvěry MP Roztoky na-
lezen průkaz zdravotního pojištění VZP – 
nalezený průkaz odeslán na VZP ČR;
n 3. 5. oznámeno rušení nočního klidu 
z jednoho z bytů bytového domu na Tyršo-
vě náměstí – na místě zjištěno, že z jedno-
ho z  bytů ruší noční klid hlasitá televize, 
hovořeno s  odpovědnou seniorkou, která 
špatně slyší, a  tak měla televizor nahlas, 
upozorněna na rušení nočního klidu, zjed-
nala nápravu a televizi ztlumila, přestupek 
proti veřejnému pořádku vyřešen na místě 
domluvou; 
n 4. 5. v rámci hlídkové činnosti byla pro-
vedena kontrola na Tyršově náměstí v Roz-
tokách a na tomto náměstí byl zjištěn pro-
dejní stánek, jehož provozovatel, jak bylo 
dalším šetřením zjištěno, neměl uhrazen 
poplatek za  zábor veřejného prostranství 
na  MÚ Roztoky (ověřeno na  OSRM MÚ 
Roztoky) – poučen o porušení OZV města 
Roztoky č. 2/2020, přestupek vyřešen ulo-
žením blokové pokuty v příkazním řízení 
na místě, vyzván k nápravě a uhrazení po-
platku za  zábor veřejného prostranství 
na MÚ Roztoky, což, jak bylo později ově-
řeno, následně učinil;
n 4. 5. oznámen volně pobíhající pes v ulici 
Lidická v  místě u  restaurace Na  Vrškách, 
kterého dovedla oznamovatelka na  MP 
Roztoky – pes umístěn do záchytného kot-
ce MP, prohlídkou psa zjištěna psí známka 
MÚ Roztoky a  čip, zjištěn majitel tohoto 
psa, majitel vyrozuměn, téhož dne si maji-
tel nalezeného psa v pořádku převzal, kva-
lifikováno a šetřeno jako podezření z pře-
stupku, vyřešeno uložením blokové pokuty 
v příkazním řízení na místě; 
n 5. 5. oznámen nález svazku klíčů na Tyr-
šově náměstí – klíče uloženy na MP Rozto-
ky, zveřejněno na webových stránkách MP 
Roztoky, města Roztoky a  Facebooku – 
skupina 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 po-
moci při šetření výše uvedených událostí, 
obraťte se prosím buď osobní návštěvou, 
nebo telefonicky na Obvodní oddělení po-
licie ČR Libčice (tel. 974  866  400) nebo 
na  Městskou policii Roztoky (tel. 
602 666 458, 730 511 988 nebo 220 910 468, 
popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz). 
Děkujeme předem za spolupráci. 

   l

Petr�Vevera�
ved.	str.	MP	Roztoky



ODRAZ  měsíčník Roztok a Žalova10

téma měsíce

Velkou část ulice tvoří dnes ohradní zeď 
bývalé Wohankovy továrny, o níž psal po-
drobně pan Boloňský v  jednom z  minu-
lých Odrazů. Bohužel, historickou továrnu 
se nepodařilo uchránit před demolicí a její 
stav je v současné době velmi tristní. Dole 
se nachází restaurace Koruna, dříve Vikto-
rka, která je jako jeden z  mála objektů 
v  této ulici po  čerstvé a  vydařené rekon-
strukci. 

Na pravé straně ve směru jízdy do Roz-
tok stojí bývalá nádražní restaurace Mašin-
ka, v současné době zavřená, a nad ní řada 
obytných domů. Mezi ně je poměrně necit-
livě včleněn přízemní objekt bývalé pro-
dejny Baťa, který mnozí občané znají z let 
minulých jako neslavně proslulou hernu. 
Řada je pak zakončena klasicistním obyt-
ným domem, sice zchátralým, leč stále pů-
vodním.

A v této ulici se v nejbližších letech po-
tká několik větších stavebních akcí, které 
velmi podstatně změní tvář této části Roz-
tok. Po dokončení bude ulice širší, bezpeč-
nější pro chodce i  auta a  také doufejme 
hezčí. Tyto změny se uskuteční v  rámci 
několika soukromých stavebních akcí 
a  dvou akcí financovaných z  veřejných 
rozpočtů, z  čehož jedna – rekonstrukce 
nádraží – již probíhá. Samozřejmě nic 
není zadarmo, a tak v rámci oněch soukro-
mých investic vznikne v  ulici nová, pře-
vážně bytová, poměrně masivní výstavba. 
Pojďme teď podrobněji k  jednotlivým 
stavbám.

1)		VýSTAVBA	OBYTNéHO	SOUBORU	
NÁDRAŽNí	23

Bývalá Wohankova továrna patří dlouhá 
léta společnosti Pohl, která ji využívala ja-
kožto stavební dvůr. Před cca více než de-
seti lety přišela se záměrem zhodnotit tyto 
pozemky výstavbou obytného souboru. 
Tehdejšímu zastupitelstvu města se bohu-
žel nepodařilo prosadit na  této ploše vy-
pracování regulačního plánu, čímž se měs-
to připravilo o  možnost více omezit 
kapacitu tohoto záměru. Nicméně i přesto 
se naštěstí podařilo prosadit hodně ústup-
ků z původního záměru. Ač se jedná o po-
měrně osvíceného developera, jednání 
byla dlouhá a  úmorná. Došlo k  dohodě 
o snížení některých původně vyšších domů 
(i  když rozsah zástavby zůstal i  tak dosti 
velký), úpravám dopravního řešení, vybu-
dování mateřské školy a  divadélka pro 
město za velmi příznivou cenu, a zejména 
došlo k  ustoupení stavební čáry souboru 
o 3,1 až 4,7 metru. To přinese znatelné roz-
šíření uličního prostoru ulice Nádražní 
(současná šířka ulice je 10 až 12 metrů).

Obytný soubor zahrnuje celkem 10 obyt-
ných domů, s celkem sto čtrnácti bytovými 
jednotkami a  pěti komerčními plochami 
(kromě již zmíněné MŠ a divadélka). Čtyři 
domy přiléhající k  ulici Nádražní budou 
tří- až čtyřpodlažní, ostatní domy situova-
né pod svahem budou čtyř- až šestipodlaž-
ní. Bude zde zbudováno 183 nových parko-
vacích míst, převážná většina povinně 
příslušející k bytům.

Součástí závazku investora je též komplet-
ní úprava ulice Nádražní v  délce podél 
obytného souboru, včetně nových chodní-
ků, přechodů a zálivů pro autobusy. Vše je 
zahrnuto v  jedenáctistránkové smlouvě 
s investorem. 

Investor plánuje zahájit stavbu někdy 
po létě.

2)		DEMOLICE	A	NOVÁ	VýSTAVBA	
DOMů	ČP.	55	A	842

Nevzhledný objekt bývalé herny SINCITY, 
čp. 842, se nachází cca v polovině ulice Ná-
dražní na pravé straně. Na něj pak navazu-
je bytový dům čp. 55, přesahující uliční 
čáru směrem do  ulice a  nebezpečně tak 
zužující chodník.

Oba tyto objekty se rozhodli majitelé 
zbourat a  místo nich postavit nové čtyř-
podlažní domy, částečně komerční, částeč-
ně bytové. V  těchto domech vznikne cel-
kem devět nových bytových jednotek 
(plocha 768 m2), čtyři obchodní jednotky 
o celkové ploše 241 m2 a kanceláře o ploše 
457 m2. Po výšce je fasáda členěna ustupu-
jícími podlažími, objekty tedy nebudou 
směrem do ulice Nádražní působit „pane-
lákovým“ dojmem. 

Developeři souhlasili s  podmínkami 
města – ustoupit objektem čp. 55 na úro-
veň uliční čáry a pozemek o výměře 37 m2 
pod ulicí bezplatně převést na město. Skrz 
objekt čp. 55 pak bude zřízen nový prů-
chod na nádraží. Investoři ještě slíbili pod-
pořit myšlenku zbudování nového schodi-
ště v  tomto místě. Pokud se tedy zadaří 
dohoda se SŽ (pozemky patří k  nádraží, 
tedy železničářům), odpadne zdlouhavé 
obíhání z nádraží po lávce, které je zejmé-
na při dobíhání odjíždějícího vlaku velmi 
nepříjemné. Vjezd do  garáží z  ulice Ná-
dražní bude proveden tak, aby auta čekající 
na  otevření brány neblokovala provoz 
v ulici. 

Zahájení stavby demolicí stávajících ob-
jektů je plánováno na podzim tohoto roku.

3)		REKONSTRUKCE	ULIČNíHO		
PROSTORU	ULICE	NÁDRAŽNí

Ulice Nádražní je součást tzv. „průtahu“ 
naším městem, jehož rekonstrukce se již 
dlouhou dobu plánuje. Podrobnější infor-
mace o této stavbě přineseme v některém 
z  příštích Odrazů. Ovšem tato část ulice 
nebude rekonstruována Středočeským 
krajem, ale developerem obytného soubo-
ru Nádražní 23, jak již bylo napsáno výše.

Uliční prostor ulice Nádražní se rozšíří 
o cca 4 metry, uliční čára na pravé straně se 
zarovná (zmizí dům čp. 55). Na obou stra-
nách vzniknou nové širší chodníky, nové 
zálivy pro autobusy MHD. Levé odbočení 

Proměny Nádražní ulice
Ulice	Nádražní	je	pro	většinu	návštěvníků	Roztok	první	místo,	
které	po	svém	příjezdu	vidí.	Je	třeba	si	sebekriticky	přiznat,	
že	její	současná	podoba	není	zrovna	příliš	reprezentativní	
a	našemu	zahradnímu	městu	s	prvorepublikovou	architekturou	
tento,	dalo	by	se	říci	brownfield,	dělá	tak	trochu	ostudu.	
Nicméně	vypadá	to,	že	se	blýská	na	lepší	časy.
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Po  mnohaletém chátrání bude přestavěna 
a  adaptována na  pivovar bývalá restaurace 
U  nádraží (s  vinárnou „Mašinka“). Před 
první světovou válkou to byl populární hos-
tinec U Ptáka majitele Josefa Ledera, od dva-
cátých let Václava Práška, spolumajitele roz-
tockého velkostatku Stanislava Mareše.

I vlastní nádraží dnes prochází generální 
přestavbou, jejíž součástí bude i  oprava 
historické nádražní budovy z  roku 1911 
a zejména pak rekonstrukce cenné dřevěné 
venkovní čekárny. Ta bude nejprve roze-

brána a pod dohledem památkářů ošetře-
na, opravena a znovu sestavena, s doplně-
ním některých chybějících prvků.

Majákem původní zástavby tak zůstane 
zajímavá prvorepubliková vilka čp. 281, 
kde bývala před válkou cukrárna a kavárna 
U  Nýdrů. V  zadním traktu budovy ještě 
sídlilo strategicky dobře umístěné holičství 
Karla Jodase.

Na tento dům, ve směru k serpentině, na-
vazuje bývalá prodejna firmy Baťa čp. 842, 
která naposledy sloužila jako noční bar 
a  herna, když v  roce 1991 byla prodána 
v rámci tzv. malé privatizace. Původně byla 
součástí vedlejšího čp. 55, nové číslo popis-
né získala až v polovině šedesátých let. Tato 
docela kvalitní, drobná funkcionalistická 
stavba podle projektu Antonína Landy 
z  roku 1931 byla zprzněna přestavbami 
před 25 lety, a když zmizí, nebude ji nikdo 
litovat.

To úplně neplatí o  dalším domě čp. 55 
(U Dolejšů), kde bývala již před 1. světo-
vou válkou strojnická, zámečnická 

na  nádraží bude možné bez vzniku do-
pravních kolon, neboť v  místě odbočení 
bude komunikace rozšířená. Jsou též navr-
ženy tři nové přechody.

V současné době se pracuje na uprave-
ném řešení, které zachovává 6 stávajících 
lip v dolní části ulice. Bohužel vlivem roz-
šíření nelze zachovat stávající vzrostlé lípy 
v  horní části (lípy by se octly v  polovině 
jízdního pruhu). Myšlenku na  zachování 
lip přinesl i s nápadem, jak to udělat, míst-
ní architekt pan Mašek. Patří mu za to vel-
ké díky.

4)		REVITALIZACE	A	PŘESTAVBA	
NÁDRAŽí

Na začátku letošního roku zahájila Správa 
železnic rekonstrukci nádraží. V první eta-
pě dojde k rekonstrukci podchodu, zřízení 
výtahů, nových nástupišť a celkové úpravě 
prostoru kolejiště. Součástí je i rekonstruk-
ce nádražní budovy, včetně nových zácho-

dů. Stávající dřevěná čekárna bude kom-
pletně odstraněna, zrestaurována pod 
přísným dohledem památkářů a následně 
opět navrácena na místo. Za město se kon-
trolních dnů účastní místostarosta Novot-
ný a  pochvaluje si vstřícnost zástupců SŽ 
k  požadavkům a  nápadům města (napří-
klad na  obnovu historických luxfer, klik 
a podobných historických detailů).

V  druhé etapě, která by měla započít 
v dalších letech, bude odstraněna stávající 
bílá tesko budova (v železničářském žargo-
nu budova Omega). Technologické zaříze-
ní v  ní se nacházející bude přesunuto 
do nové, menší budovy (jistě i hezčí) v zad-
ním cípu nádraží. Uvolní se tam prostor 
pro případnou výstavbu parkovacího 
domu.

5)	ZÁMěR	REKONSTRUKCE	MAŠINKY

Též v dolní části ulice Nádražní již probíhá 
čilý stavební ruch. Může za to majitel býva-

lé nádražní restaurace Mašinka, který 
ve spodní části zahrady zřídí venkovní po-
sezení s malým bufáčkem neboli výčepem, 
kde budou moci roztočtí i  mimoroztočtí 
ochutnat místní pivo Perron a  jistě i další 
dobroty.

Následně pak majitel plánuje zrekon-
struovat i  budovu na  restauraci s  pivova-
rem.

Konec letošního roku a rok, možná dva 
následující, budou tedy pro tuto část ulice 
znamenat zvýšený stavební ruch, což jistě 
nebude pro občany Roztok moc příjemné. 
Ale potom to, doufejme, bude stát za to.

  l

Zmizelá a mizející Nádražní
Nádražní	třída,	páteřní	komunikace	dolních	Roztok,	byla	ještě	před	2.	světovou	
válkou	živým	centrem	obchodu	a	živností	našeho	města	(tehdy	městyse).	
V	průběhu	času	se	sice	dílčím	způsobem	proměňovala,	zejména	po	roce	
1948,	kdy	zanikly	prakticky	veškeré	soukromé	živnosti,	základní	tvář	si	však	
ponechávala.	V	posledních	20	letech	však	již	byla	symbolem	úpadku	a	ne	
právě	hezkou	branou	při	příjezdu	od	Prahy.	Výjimkou	byla	jen	výstavba	hotelu	
Alexandra	na	místě	zahradní	restaurace,	který	dnes	slouží	jako	sanatorium	
Domov	Alzheimer.	To	se	nyní	zásadně	změní	a	je	otázkou	(pro	jiný	článek),	
zda	tato	změna	bude	jednoznačně	pozitivní.	Fakt	je	ten,	že	veřejné	mínění	
v	Roztokách	je	nové	výstavbě	v	Nádražní	ulici	nakloněno,	ve	smyslu	hlášky:	
„ať	už	tam	postaví	cokoli,	všechno	bude	lepší	než	ty	ruiny“.	

Kresba průčelí domu čp. 55 v Nádražní třídě z poloviny 
30. let 20. století

Ing.�Michal�Hadraba�
místostarosta	města	
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Stav letní čekárny, opravované před dvaceti 
lety poněkud horkou jehlou, je podle zjiš-
tění drážních expertů bídný. Dřevěné prv-
ky jsou natolik shnilé, že se investor rozho-
dl tuto část našeho nádraží kompletně 
rozebrat (sic!), nahradit degradované části 
a  čekárnu zase pod dohledem památkářů 
složit zpět.

Ano. Takže pokud jednoho dne přijdete 
na vlak a neuvidíte známé obrysy nádražní 
budovy, té dřevěné části, nevyděste se, pro-
sím. 

Při kontrolních dnech i  jiných prohlíd-
kách vyjadřují zástupci Správy železnic 
ochotu doplnit vytřískané luxfery, předsta-

vili nám a  dozorující památkářce paní 
Musilové zdařilou repliku původní dlažby 
v čekárně, která nahradí současný ohavný 
beton. Souhlasili s tím, aby akci kontinuál-
ně fotil šikovný mladý fotograf z naší obce, 
a sami časosběrně přestavbu snímají. 

K mému úžasu jsou připraveni se bavit 
i o replikách dobových radiátorů u poklad-
ny, vhodném kování dveří, nových mřížích 
na památkově chráněné budově… Z dáv-
ných toalet, strašidelných už za vlády An-
tonína Novotného, chce majitel vybudovat 
prostory k pronájmu například pro občers-
tvení či jinou bohulibou činnost. Nové toa-
lety s mincovníky vzniknou ve staré zděné 

budově, v  části, kde nebudou pohledově 
ani památkářsky škodit. 

Při prvních jednáních před dvěma či tře-
mi roky to byla setkání s často neochotný-
mi úředníky. Šéf probíhající obří úpravy 
nádraží M. Verner i  firmy, které pracují 
dodavatelsky pro Správu železnic, ale za-
tím dávají záruku solidního jednání, dodr-
žení slova. Občas na  to hledíme s  naším 
vedoucím správy města Petrem Skřiva-
nem, zmíněnou památkářkou paní Musi-
lovou či ředitelkou muzea Zitou Suchán-
kovou jako na zjevení, v tom dobrém slova 
smyslu. 

Kéž to nezakřiknu. 
Za  rok bychom se snad mohli dočkat 

moderního nádraží. Staromilcům bude 
možná drobet zaplivaná atmosféra součas-
né stanice chybět. Podle mého soudu ale 
klady prováděné přestavby převáží.   l

Tomáš�Novotný

a klempířská dílna Josefa Dolejše staršího. 
Od  poloviny třicátých let byla v  suterénu 
drogerie Alžběty Vlasákové. Neštěstím 
domu je to, že dnes nešikovně vybočuje 
z  uliční čáry a  vytváří velmi nepříjemné 
a nebezpečné „úzké hrdlo“ uličního profi-
lu. Současně však umístění i hmota domu 
naznačují, že byl součástí starší zástavby 
dolních Roztok. Plány domu se nezachova-
ly (stavební úřad je archivuje od pol. 60. let 
19. století) a lze usuzovat, že pochází nej-
méně již z první poloviny 19. století. Dům 
totiž nalezneme již na panoramatické ve-
dutě Roztok od D. J. Kottuly z roku 1840! 
(pozn. 1). Pokud by měl tento dům původ-
ní okna a  fasádu, tak bychom jeho další 
existenci asi hodnotili jinak (viz obr.).

Naproti přes ulici již delší čas hyzdí pří-
jezd do  města ruiny hodné válečného fil-
mu, které jsou pozůstatkem rozlehlého in-
dustriálního objektu čp. 23–24. Původně 
šlo o  továrnu firmy Oesinger na  výrobu 
přírodních barviv, koncem 19. století byla 
přebudována na technologický provoz pro 
zpracování a třídění řepného semene Josefa 
Wohanky (následně jeho synů). Zajímavý 
tovární objekt vznikl záhy po zprovoznění 
železniční trati Praha–Podmokly (Děčín), 
rozšířen byl v letech 1862 a 1892. J. Wohan-
ka byl za moderní postupy pěstování a ošet-
řování řepného semene, které vyvážel 
i za oceán, povýšen císařem do rytířského 
stavu. Po  válce sloužil areál jako skladiště 
penicilinky, v devadesátých letech byl resti-
tuován. Milou akvizicí továrního objektu 

čp. 23 bylo suterénní divadélko Kvítko, kte-
ré si zde v  letech 1983–1985 vybudovali 
převážně svépomocí nadšenci, členové 
loutkového souboru. To vše je již nevratnou 
minulostí, na velké stavební parcele vyroste 
moderní vícepodlažní bytový komplex. Vý-
stavbě záhy ustoupí i  vedlejší dům čp. 25, 
kde donedávna sídlila firma Pohl. Ten 
hmotově do  Nádražní sice dobře zapadá, 
ale koncepčně se bohužel nehodí do deve-

loperského záměru. Na konci 19. a počát-
kem 20. století zde bydlel a úřadoval slovut-
ný roztocký starosta Matěj Vošáhlík. 
V první polovině 20. století zde sídlilo také 
několik živností, mimo jiné též pekař a uze-
nář. V přízemí měl dílnu krejčí Hron, než se 
zmohl a přestěhoval se v roce 1939 do domu 
čp. 64 na úpatí Kroupky. V šedesátých a se-
dmdesátých letech 20. století zde byla malá 
tiskárna. Vnitroblok domu také ukrýval ro-
mantickou zahradu, která však počátkem 
90. let vzala při přestavbě domu zasvé. 

Vzpomínkou na starou zástavbu Nádraž-
ní ulice tak v této uliční frontě zůstane jen 
zanedbaný, ale i tak pohledný a dispozičně 
vzácně zachovalý dům čp. 26 pod serpenti-
nou, kde v přízemí fungovala mezi válkami 
pekárna Josefa Zajíce a v patře svého času 
pobýval též spisovatel Géza Včelička. Ten 
by bylo vhodné v každém případě zachovat.

Během následujících několika let se Ná-
dražní ulice zcela změní. Vyrostou zde 
nové objekty s desítkami bytů i obchodní-
mi prostorami, území opět ožije a  teprve 
čas ukáže, zda se splní optimistická očeká-
vání veřejnosti.  l

pozn. 1) Obraz je v majetku Středočeského muzea v Rozto-
kách u Prahy.

Zbourají nám kus nádraží!
Ale pak ho zase postaví…
Více	než	tři	měsíce	probíhá	přestavba	roztockého	nádraží.	Do	konce	
letošního	roku	chce	mít	investor,	Správa	železnic,	hotovou	kolejovou	část	
a	nová	nástupiště	včetně	podchodu	vedoucího	až	do	roztockého	zámku.	
V	místech	budoucího	podchodu	narazili	nedávno	stavaři	na	archeologické	
nálezy,	což	je	…	nepotěšilo.	

Stanislav�Boloňský

Dominik Jan Kottula: Pohled na Roztoky od Vltavy, 1840, 
detail, dům čp. 55 (vpravo nahoře), stará rybárna (objekt 
dole, zbořena v 50. letech). Středočeské muzeum v Roz-
tokách u Prahy.
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Narodil se roku 1941 v Praze. V sedmdesá-
tých letech začal publikovat kreslený hu-
mor, v osmdesátých letech pak začal vysta-
vovat a sbírat ceny na festivalech v Japonsku, 
Polsku, později i  na  Tchaj-wanu, kde mu 
uspořádali výstavu. V posledním roce mi-
nulého tisíciletí se stal laureátem Humores-
tu v Hradci Králové. Vyučený nástrojář ab-
solvoval v  letech 1975–1980 odbornou 
školu výtvarnou s maturitou, ale to už měl 
za  sebou tužkové a  uhlové kresby, zvládal 
temperu i olej, námětově pak krajiny, zátiší 
i portréty. Nejvíce se prosadil jako karika-
turista, který publikoval v řadě deníků i ča-
sopisů. Svými kreslenými vtipy zaplnil vý-
stavu 147. Salonu kresleného humoru 
v únoru roku 1988, ale na malování neza-
nevřel. V té době vystavoval své oleje v Ra-
kovníku. Proto nepřekvapí, že má v kresbě 
dokonalou kompozici, dokáže pracovat se 
zkratkou a  jeho práce s  barvou je citlivě 
uměřená, podtrhuje pointu a neodvádí po-
zornost od příběhu. Ano, Šrámkovy kresby 
jsou malým příběhem, ve kterém většinou 
vystupují normální všední lidé ve zdánlivě 
všedních situacích. Komiku vnáší do obra-
zu tím, že má přesně vypozorované situace 
a lidské povahy a přidá jim jen onu potřeb-
nou trošku fantazie, která z  rodinného 
podvečera, sociální nejistoty nebo sexu 
udělá grotesku. Nedá nám přitom zapome-
nout na zdroj své inspirace, jenž je v pod-
statě vážný.

Dalo by se říci, že pan Jiří Šrámek je muž 
mnoha profesí, řemeslník, designér, výtvar-
ník, malíř a  také hudebník. V  minulosti 
spolupracoval s Jiřím Stivínem nebo s Jaro-
mírem Klempířem. Hrával v  orchestru  
F. Chrastila a hlavně s populární skupinou 
Grafičanka, což bylo hudební sdružení čes-
kých grafiků, jako jsou Jiří Aderle, Karel 
Demel, Jaroslav Hořánek, Jan A. Pacák, Jiří 
Slíva či Vladimír Suchánek. Toto jazzové 
uskupení si po letech spolu zahrálo na Jam 
session v roce 2017 místo obvyklé vernisáže 
na nádvoří roztockého zámku. Jiří Šrámek 
i  v  dnešní době hraje s  jazzovými bandy 
na saxofon a klarinet. Narodil se sice v Pra-
ze, ale svým více než čtyřicetiletým životem 
v Roztokách a svou láskou k tomuto městu 
se cítí být už starousedlíkem. A  já jsem si 
dovolila ho navštívit a trochu vyzpovídat.

Pane Šrámku, v  úvodu jsem vás již tro-
chu představila, a když jsme si povídali, 
zaujalo mě, že jste byl redaktorem a  je-
den čas také šéfredaktorem dříve známé-
ho a oblíbeného satirického týdeníku Di-
kobraz. Můžete mi říci, jak se dělala 
satira v době totalitního režimu?
Mohu říci, že v době totality byl kreslený 
humor hodně sledován. Byly vybírány ta-
kové vtipy, které odpovídaly dřívějšímu 
režimu. Když bylo nějaké výročí strany, 
svátek prvního nebo devátého máje a po-
dobné svátky, nemohly se kreslit vtipy, kde 

převažovala černá barva. Soudruzi v  tom 
viděli vyjádření smutku. V  době, kdy byl 
prezidentem Gustav Husák, nesměla se 
kreslit drůbež, zvláště husy. Ale i tak se ně-
kdy povedlo zveřejnit vtipy kritizující ne-
švary nebo problémy v lidské společnosti.

Heslem Dikobrazu bylo „S úsměvem jde 
všechno líp“. Pomohlo vám toto heslo, 
když politická satira byla namířena proti 
Západu a  nemohlo se vybočit z  ideolo-
gické linie KSČ?
Jak jsem již naznačil, byl problém kreslit ta-
kové vtipy, které by se dotkly ideologie stra-
ny. Kreslilo se šetrně, bez velkých kritik. 
Na to doplatil v roce 1950 kreslíř Josef Mo-
lín. Nakreslil satiru jisté oslavy americké ar-
mády a naše strana a vláda se v tom poznala. 
V kresbě viděli Zdeňka Nejedlého, Klemen-
ta Gottwalda a další, i když v tom nebyla ani 
podoba, ani souvislost, a prohlásila ji za pro-
tistátní, protirežimní. Tak se dříve jednalo, 
a pokud někdo uhnul z vytyčené ideologic-
ké cesty, byl tvrdě potrestán. Josef Molín byl 
obviněn ze zesměšňování režimu a  jeho 
představitelů a byl odsouzen na 18 měsíců 
vězení. Jako vězeň pracoval v  dolech 
a po ukončení trestu následoval zákaz jeho 
výtvarné činnosti po dobu pěti let. Ale Mo-
lín krátce po  propuštění onemocněl a  ze-
mřel. Takových případů bylo mnoho.

Co vás přivedlo k malování a co k hudbě?
K  malování mi pomohl prý talent, jenž 
ve mně objevil akademický malíř, který by-
dlel ve  stejném domě v  Břevnově. U  něj 
jsem se v deseti letech začal učit portréty. 
Maloval jsem mámu, tátu a lidi kolem sebe. 
Podle fotografie jsem maloval i  Edvarda 
Beneše. Později jsem dostal k  Vánocům 
knihu Špalíček od Mikoláše Alše. Ta se mi 
tak zalíbila, že jsem se pustil do perokresby 
a  začal Alše napodobovat. K  hudbě mě 
zase přivedl táta. Byl muzikant a měl dobrý 
sluch. Vždy hodně trpěl, když jsem hrál fa-
lešně. Tím od  mých sedmi let začaly dva 
zájmy umění, hudba a  malování. Začal 
jsem se učit hře na  akordeon, v  hudební 
škole pak na klarinet a na saxofon. Později 
na konzervatoři jsem ještě přidal kompo-
nování a  harmonii a  konzervatoř jsem 
ukončil absolutoriem. 

Žijí mezi námi
Seznámení s všestranným Jiřím Šrámkem
Chtěla	bych	vám	přiblížit,	zvláště	mladé	generaci,	životy	všedních	lidí,	kteří	
žijí	mezi	námi,	kteří	něco	vytvořili,	ve	své	profesi	byli	uznáváni	a	které	míjíme	
v	dnešním	každodenním	shonu.	V	našem	městě	žije	mnoho	lidí,	kteří	mají	co	
vyprávět.	A	já	bych	vám	chtěla	dnes	představit	jednoho	z	nich.		
Je	jím	malíř	a	karikaturista	Jiří	Šrámek.
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rozhovor

Kde všude jste vystavoval a jaký jste měl 
úspěch?
První moje výstava kreseb humoru byla 
v  Bratislavě. Byl jsem nervózní a  natolik 
zvědavý, že jsem v  noci nasedl na  vlak, 
abych časně ráno dorazil na  Slovensko 
a  výstavu navštívil. V  letech 1984, 1985 
a 1986 jsem vystavoval v Belgii, kde jsem 
dostal ceny uznání. Ačkoli jsem byl do Bel-
gie jako autor pozván, nebylo mi našimi 
soudruhy povoleno vycestovat. Na  výsta-
vách v Polsku, Rumunsku a na Tchaj-wanu 
jsem sbíral hlavní ceny. A  za  největší 
úspěch považuji výstavu v  japonském To-
kiu, kde jsem vyhrál dvě hlavní ceny. 
V  České republice jsem měl asi třicet vý-
stav. Vystavoval jsem v Praze, Rakovníku, 
Karlových Varech, Hradci Králové 
a v mnoha dalších městech, také ve vedlej-
ších Velkých Přílepech, na Petřinách a jed-
na z  posledních výstav byla v  divadle 
U Hasičů.

Protože můj tchán byl také malíř, máme 
obrazů plný sklep. Já je neprodávám. 
A co vy? 
Obrazů, kreseb, akvarelů mám hodně. 
Plný sklep i  plnou půdu. Na  výstavách 
mám většinu obrazů prodejných, ale vy-
stavuji i jen pro podívání a potěšení. Kres-
lených vtipů mám mnoho a musím se po-
chlubit, že se mi nikdy nepovedlo nakreslit 
stejný vtip dvakrát. Často chodím o  ví-
kendech malovat do  únětického údolí, 
kde se pohybuje mnoho turistů. Někteří 
se zastaví, podívají se, dají se do řeči, ob-
rázek se jim líbí a koupí si ho. Takto jsem 
se seznámil s lidmi, se kterými se již mno-
ho let scházím při kávě a udržujeme přá-
telské vztahy. Těm jsem věnoval několik 
obrazů. 

V úvodu jsem psala, že jste muž mnoha 
profesí. Hrál jste a dodnes hrajete v pro-
fesionálním bandu. Propadl jste muzice?
Hudbě jsem propadl již na  škole.V roce 
1962 jsem začal hrát v bigbeatové skupině 
Zlaté hvězdy, kde s námi zpíval Miki Volek. 
V té době začala éra skupin Olympic, Mefi-
sto, Sputnici a další. Ze studií na konzerva-
toři uplatňuji v praxi aranžování a skládám 
i  skladby vlastní. I  v  dnešní době si ještě 
zahraji s jazzovým bandem, jen kdyby byla 
už pryč tato smutná doba covidová.

Pane Šrámku, dnes rozdělujete svůj čas 
mezi malování a  hudbu, nebo je jeden 
směr zanedbáván?
Malování a  hudbu jsem provozoval sou-
časně, i když byla doba, kdy jsem musel víc 
malovat a hudba trpěla, nebo naopak. Bylo 
to ovlivněno situací. Dělal jsem to, co bylo 
zapotřebí. Hodně času jsem věnoval také 
sportu. Od svých 24 let jsem v sokolovně 
Spartak Malá Strana v Tyršově domě pro-
vozoval vzpírání a kulturistiku. Zúčastňo-
val jsem se soutěží a později jsem absolvo-
val trenérský kurz v Nymburce.Ale muzika 
a malování byly pro mě vždy nejdůležitější. 

Vytvořil jste spoustu krásných perokre-
seb Roztok i Žalova. Namaloval jste také 
nějaký „olej“?
Když jsem se přestěhoval do  Žalova, začal 
jsem malovat velká olejová plátna Levého 
Hradce, Řivnáče, roztockého zámku, Okoře, 
únětického údolí a  Suchdola. Namaloval 
jsem mnoho obrazů zdejší krásné krajiny, 
protože toto místo mi přirostlo k srdci. Občas 
jsem si zajel do Prahy, kde jsem maloval Di-
vokou Šárku a letohrádek Hvězdu. Jeden čas 
jsem jezdil s kamarády z akademie do rakov-
nického kraje, na  chalupu jednoho z  nich. 

Krásná příroda, lesy, vesničky, řeka Beroun-
ka, hrad Křivoklát a  historické objekty Ra-
kovníka, to vše jsem zobrazil na  přibližně 
třiceti plátnech. Maloval jsem i  v  Chorvat-
sku, kam jsem jezdíval s kamarády. Tam jsem 
namaloval hodně akvarelů z pobřeží Jadranu. 

V Roztokách jste pobýval nejdříve s rodi-
či a po jejich smrti jste se přistěhoval na-
trvalo. Ráda bych se zeptala, co na Roz-
tokách milujete a co naopak odsuzujete?
Do Žalova jsme se přistěhovali v  roce 2000, 
do domu po rodičích, kteří zde žili od roku 
1960. Roztoky, Žalov a  jejich okolní krajina 
mají svůj půvab. Miluji údolí řeky Vltavy, krás-
ný výhled z kopce Řivnáč i procházky v oblas-
ti Holého vrchu.Odsuzuji však velkou výstav-
bu v  Roztokách i  v  Žalově. Příroda pomalu 
zaniká a bude jen betonové město. Také odsu-
zuji někdy zbytečné kácení zdravých stromů. 

Jak se díváte na dnešní mladou generaci 
a co byste jim vzkázal?
Víte, v  mých klukovských letech nebyly 
žádné mobily, počítače, herní konzole. Byli 
jsme parta kluků, kteří vymýšleli různé 
sportovní soutěže, jezdili jsme na  výlety, 
často pod stan nebo tzv. pod širák. Byli 
jsme hodně inspirováni Foglarovými Rych-
lými šípy. Na nudu nebyl čas. Dnešní mla-
dé generaci bych vzkázal, aby nepromarni-
la mladá léta a  dělala vše, co má smysl 
života, a měla radost z dobře vykonané prá-
ce, ať je ta práce jakákoli.

Děkuji vám, pane Šrámku, za  zajímavý 
rozhovor a přeji vám, aby vaše obrazy spat-
řily světlo světa ještě na  mnoha místech 
u nás i ve  světě, a  jsem velice potěšena, že 
vaše tvorba je opět vystavována ve Velkých 
Přílepech. Říkáte, že možná budete vystavo-
vat i u nás v Roztokách. Věřím, že tomu tak 
bude, a velmi vám to přeji. Přeji vám také 
hodně zdraví pro další tvorbu.  l

Malíře, kreslíře, výtvarníka a hudebníka Ji-
řího Šrámka zpovídala

Eva�Sodomová
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KULTURA

KULTURNÍ�KALENDÁRIUM�–�KVĚTEN
2.	12.	–	23.	8.	
2021 Heda.	Kameni	promluv!	Život	a	dílo	sochařky	Hedviky	Zaorálkové Středočeské	muzeum,	Roztoky

29.	5.
So

Workshop	keramikoučování	–	dvě	navazující	setkání	práce	s	hlínou	–	vede	zkušená	
keramička	Fosca	Di	Gabriele.	www.roztoc.cz			 Sdružení	Roztoč,	Havlíčkova	713

5.	6.
So

Bleší	trh	po	celých	Roztokách	–	prodej	z	dvorů	a	zahrádek	po	celých	Roztokách.		
Od	10.00	do	16.00	hod.	www.roztoc.cz Roztoky

22.	6.
Út Zahradní	slavnost	–	pořádá	Roztoč,	hodina	a	místo	budou	upřesněny	později. Roztoky

BELETRIE

Dempsey, E., Najdi Rebeccu
Harmel, K., Vinařova žena 
Jacobs, A.,  Dcery naděje
Lemire, J., Potapěč
Palán, A., Jako v nebi, jenže jinak
Picoultová, J., Nejsem jako vy 
Serle, R., Za pět let 
Třešňák, P., Zvuky probouzení
Vondruška, V., Hejnické pastorále
Zgusová, M., Oblečené k tanci na sněhu

DETEKTIVKY

Connelly, M., Poslední kojot 
Jewell, L., Rodina z podkroví 

Mužíková, M., Vraždy s odstupem
Sagitarius, P., Trujkunt
Sigurðardóttir, Y., Poprava

PRO	DěTI	A	MLÁDEŽ

Clare, C., Řetěz ze zlata
Meyer, M., Instant karma
Študlarová, Z., Čaroděj Metloděj
Válková, V., Marie Terezie 
Walliman, D., Profesor Astrokocour: kří-
žem krážem lidským tělem

NAUČNÁ

Brzkovský, M., Česká stíhací esa první svě-
tové války

Korn, C., Konec starých časů 
Koukolík, F., Všechno dopadne jinak 
Třeštík, T., Po povrchu

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

Za městskou knihovnu 
Tereza�Náhlovská

Městská knihovna informuje
Nabízíme	vám	výběr	z	novinek	zapsaných	do	fondu	městské	knihovny	během	dubna	2021.

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy 
je od 5. května 2021 opět otevřeno pro 
návštěvníky. Zveme Vás na výstavy Krvavý 
román Josefa Váchala, Heda: Kameni pro-
mluv! a Americký klub dam.

Těšíme se na vás!

st – ne 10 – 18 
www.muzeum-roztoky.cz
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ŽIvOt ve MěStě

Ačkoli nám to v době člověkem způsobe-
ného vymírání druhů může připadat 
zvláštní, mnoho z (dnes chráněných nebo 
ohrožených) rostlinných a  živočišných 
druhů za svůj rozvoj vděčí právě lidské čin-
nosti.

Až do počátku průmyslové revoluce nej-
více ovlivňovalo krajinu zemědělství. Úsilí 
generací o získání obživy se vtisklo do pa-
měti krajiny v podobě pestré mozaiky pas-
tvin, luk, ovocných sadů, mezí a cest.

V  harmonické vyvážené krajině bylo 
místo jak pro člověka, tak pro četné pří-
rodní druhy.

Stejně tomu bylo v okolí Roztok a Řivná-
če, ale i  Levý Hradec nebo okolí Alšovy 
vyhlídky ukazují krajinu v podobě, kterou 
si držela po  staletí. Spolu s  tím jsou mís-
tem, kde přežívají cenné a ohrožené druhy 
rostlin a živočichů.

Bez péče, která těmto místům dala tvar 
a udržovala krajinu pestrou a zdravou, tato 
místa začala podléhat expandujícímu lesu 
a  křovinám, jež pohltily nejen stopy lidí, 
kteří v krajině žili a hospodařili před námi, 
ale i stále se zmenšující prostor pro ohrože-
né přírodní druhy. Nikdo už si nezajde 
k panu Karlovi do Trojaňáku pro kravské 
mléko, ze stádečka paní Šebkové už je je-
nom vzpomínka, začalo odumírat vřesovi-
ště a zpustly i staré sady mohutných třešní.

Ze snahy zvrátit ten smutný vývoj vzešel 
v  letech 2014–2015 pilotní ochranářský 
projekt Beleco, z. s., jedné z předních čes-
kých ochranářských organizací, a sdružení 
Roztoč jako jeho lokálního partnera. 

A  protože šlo o  obnovu území výrazně 
utvářeného pastevectvím, byla jako pro-
středek obnovy zvolena kontrolovaná past-
va malého stáda ovci a koz, doplněná sečí 
a výřezy náletových stromů a křovin.

Po ukončení projektu štafetu přebral náš 
Jestřábník, respektive byl v roce 2016 zalo-
žen právě s cílem zajistit dlouhodobé po-
kračování úspěšně nastartované péče.

A úspěšný projekt opravdu je. Po několi-
ka letech se péče začala projevovat, ohrože-
né druhy jsou stabilizované nebo se šíří, 
obnovuje se (i díky na déšť štědřejším ro-
kům) i  vřesoviště, které mělo na  začátku 
projektu opravdu namále. Okometricky to 
potvrdí i  laik, když na  Řivnáč zabrousí 
v době květu zmíněných druhů.

Sedm let je dlouhá doba, a  tak projekt 
prošel několika úpravami. Někdy z důvodů 
změny vlastnických vztahů u  pozemků, 
na  kterých probíhá, v  dalších případech 
jako reakce na změny, k nimž díky péči do-

šlo. Není tak třeba nutná dvojí pastva 
za  rok, po  potlačení výrazného obrůstání 
vyřezaných křovin se ze stádečka vypustily 
kozy. Projekt se také rozšířil o péči o naším 
spolkem obnovenou obecní třešňovku 
u  Alšovy vyhlídky, k  dalšímu rozšíření 
v  těchto místech dojde letos, mimo jiné 
i z popudu obyvatel Únětic.

V  řeči čísel by shrnutí mohlo vypadat 
takto:
Pečujeme o celkem 4 (od letoška 5) hekta-
rů sadů, vřesovišť a skalních stepí a za po-
sledních 5 let jsme
n ošetřili cca 60 hektarů ploch, 
n odpásli na nich zhruba 8000 ovcodní,
n postavili a zase zbořili 15 kilometrů do-
časných ohradníků,
n vysadili 100 ovocných stromů a zalili je 
více než 100 000 litry vody,
n zajistili 15 rozličných průzkumů, biolo-
gických posouzení, monitoringů a hodno-
cení projektu.

A aby to vše mohlo vůbec proběhnout, 
museli jsme v  počátcích projektu získat 
přes 50 stanovisek, souhlasů, vyjádření 
a prohlášení, že k tomu či onomu žádného 
stanoviska, souhlasu či vyjádření potřeba 
není.

Ač jsme z  procesu jejich získávání byli 
tehdy notně opocení, dělá nám dnes ten, 
objemem mírně absurdní, šanon docela 
radost. Zajišťuje totiž možnost systematic-
ké, odborně vedené péče až do roku 2028. 
A to dává tomuhle kousku krajiny dobrou 
šanci na návrat k bývalé kráse.

  l

Tomáš�Zděblo
Spolek	Jestřábník

Tento projekt byl podpořen z Norských fondů.

V poslední době jsme byli nuceni tyto se-
mináře přesunout do virtuálního prostředí 
a konání formou videokonference si oblí-
bili i  účastníci seniorského věku. Ač se 
všichni opět těšíme na  osobní setkávání, 
jsme nyní rádi za  každý možný kontakt 

a předávání si informací a sdílení alespoň 
touto formou.

Cyklus přednášek PhDr. Vlaďky Fische-
rové získává stále více příznivců, a proto si 
vás dovoluji upozornit na další přednášku, 
která se bude konat 1. června a bude se za-

bývat rolemi ženy, muže a dětí v rodině. Jak 
se navzájem tyto role prolínají a ovlivňují. 
Co kdo můžeme udělat pro pohodu v rodi-
ně, vylepšení vztahů a jak se naučit komu-
nikovat s partnerem či dětmi, když každý 
chceme trochu něco jiného.

Jak se na tento seminář přihlásit, se do-
zvíte z plakátu uveřejněného v tomto čísle 
Odrazu.  l

Vladimíra�Drdová
radní	pro	školství	a	sociální	věci

Řivnáč hraje barvami květů – i ovčími zvonky

Přednášky a semináře online

V	době,	kdy	se	ke	čtenářům	dostává	aktuální	číslo	Odrazu,	končí	další,	
doufejme	úspěšná	a	klidná,	ochranářská	štace	pastevců	na	Řivnáči.	Aktivní	
péče	o	cenné	partie	roztocké	nejvyšší	hory	už	probíhá	osmým	rokem,	a	tak	si	
zaslouží	trochu	bilancování.

Město	Roztoky	ve	spolupráci	s	neziskovými	organizacemi	již	pravidelně	
organizuje	pro	své	občany	různé	vzdělávací	přednášky	a	semináře	zaměřené	
především	na	společenská	témata,	jako	jsou	zdraví,	rodina,	vztahy	či	rizikové	
jevy	ve	společnosti.	

Křivatec český na Řivnáči
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

Pohádkový�les�bude.��
Ale�v�září
V	tomhle	království	je	podivno.	
Král	čeká	na	očkování,	drak	
jde	z	karantény	do	karantény	
a	princezna	se	každý	týden	tes-
tuje	jako	divá.	

Než	bychom	je	stresovali	slíbe-
ným	a	poté	opět	odvolaným	po-
hádkovým	lesem,	přesouváme	
tuto	akci	definitivně	na	září.	

Přesný	termín	sledujte	v	letním	
vydání	Odrazu,	na	sociálních	sí-
tích	a	na	městských	nástěnkách.

Děkují	a	hezké	léto	přejí	roztočtí	
tomíci.

l

Zvenku to ještě na finále nevypadá, možná 
i  kvůli neutěšenému okolí nové budovy, 
kde ještě čeká na odtěžení značné množ-
ství zeminy. Hrubá stavba je ale prakticky 
hotova, okna osazena, dokončují se vnitř-
ní omítky, pokládá se podlahová dlažba, 
obkládají sanitární prostory, chystá se in-
stalace gastrotechnologií do  kuchyně. 
V interiéru už lze tušit vizuál jednotlivých 
místností, např. velkoryse řešené knihov-
ny, sborovny či jídelny. Na rozdíl od (staré 
i  nové) budovy v  Roztokách zde budou 
mít učitelé velmi dobré zázemí v kabine-
tech, a tedy lepší pracovní prostředí. Har-
monogram výstavby je zatím dodržován, 
rozsah víceprací je v limitu, zatím tedy vy-
padá nadějně, že od nového školního roku 
se zde již budou učit děti (pokud si na nás 
znovu něco nevymyslí covid). Podle ohla-
sů veřejnosti je zřejmé, že se děti do nové 
školy opravdu těší, což je asi zpráva nejpo-
zitivnější. 
 l

Stanislav�Boloňský

Škola roste do krásy
Výstavba	nové	školy	na	místě	bývalé	žalovské	cihelny	
utěšeně	spěje	ke	zdárnému	konci.	Po	komplikovaném	začátku,	
kdy	bylo	nutné	rok	dolaďovat	ne	zcela	optimální	projekt,	
stavba	nyní	již	pokračuje	standardním	postupem.	Myslím	si,	že	
to	je	i	díky	velmi	aktivnímu	přístupu	vedoucího	odboru	SRM	
MÚ	P.	Skřivana,	který	výstavbu	školy	osobně	dozoruje.

Jakmile dovolí epidemická situace, bude 
opět otevřena v Husově sboru v Jeronýmo-
vě ulici Kavárna pro seniory – každý čtvr-
tek od 14 do 16 hod. (Samozřejmostí jsou 
roušky a dezinfekce, pokud to bude nutné.) 
První čtvrtek v měsíci zpívání s harmoni-
kou. Přijďte posedět, popovídat si i dozvě-
dět se něco zajímavého, sdílet starosti i ra-
dosti. Těšíme se po  dlouhé době právě 
na vás a doufáme, že nastanou lepší časy.

Husitská diakonie Církve československé 
husitské v Roztokách nabízí pomoc lidem 
v těžké životní situaci, nemocným, osamě-
lým. Již 20 let nabízíme tzv. asistenční služ-
bu – doprovod k  lékaři, dohled u nemoc-
ných, drobný nákup, přátelské popovídání 

s osamělými lidmi, procházku, a pokud se 
alespoň chvilku potřebujete postarat o ně-
koho z blízkých v době vaší nepřítomnosti. 
Vše podle dohody s  naší pastorační asis-
tentkou. Dále trvá nabídka duchovní po-
moci v  této koronavirové době. Všechny 
tyto služby a pomoc nabízíme všem obča-
nům Roztok a okolí. V případě zájmu vo-
lejte na čísla: 774 157 685 – Kristýna Ptáč-
ková a  608  867  523 – Jarmila Kučerová 
nebo přijďte na farní úřad CČSH, Jeroný-
mova 515. 

 l

Jarmila�Kučerová��
a�Kristýna�Ptáčková

Husův sbor CČSH

Exteriér průčelí

Prostory školní jídelny

Knihovna
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inzerce

ON A ONA V RODINĚ
- Co chtějí muži a co chtějí ženy
- Co chtějí a potřebují dě
- Co potřebujeme všichni

Seminář proběhne online v aplikaci Google Meet. 

přednášející: PhDr. Vlaďka Fischerová

Po zaregistrování vám zašleme odkaz pro přihlášení.

V případě zájmu se registrujte na e-mailu: lenka.svecova@abrena.cz

Vás zve na online seminář

1. 6. 2021 od 18 do 19 hodin

Účast zdarma ROZTOKY
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NÁZORY A KOMENTÁŘE

STAV�OByVATEL�K�31.�12.

POHyB�OByVATEL

SňATKy,�ROZVODy,�POTRATy

	 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Počet	obyvatel	celkem 8	208 8	317 8	403 8	529 8	645 8	783

v	tom		
podle	pohlaví

muži 4	010 4	044 4	080 4	134 4	213 4	301

ženy 4	198 4	273 4	323 4	395 4	432 4	482

v	tom		
ve	věku	(let)

0–14 1	732 1	766 1	800 1	849 1	858 1	845

15–64 5	116 5	161 5	161 5	196 5	270 5	402

65	a	více 1	360 1	390 1	442 1	484 1	517 1	536

Průměrný	věk 39,4 39,4 39,6 39,6 39,8 39,6

Já jsem nejprve kriticky podezříval nutrie, 
které se u nás objevovaly tak dva roky zpát-
ky, ale ty prý stromy takhle nehryžou. Co mě 
ale překvapilo, když se bobři objevili i naho-
ře Na  Vrškách a  sežrali mi ze dne na  den 
hrušku, kterou jsem na  podzim za  vlastní 
koupil a  se synem u  pole vysadil, zaléval 

a  opečovával. Byla to hruška William- 
sova červená a  za  pár let mohla dělat ra-
dost všem. Zbyl z ní jen okopaný trávník.

 
Co se dá dělat, komunismus prostě ne-

funguje. Věřím, že u nás ve městě zloděje 
a šmejdy nemáme, přece nikdo z Roztok by 

neklesl tak hluboko, aby kradl stromky, 
a  prostě to musel být ten bobr od  Vltavy 
a já pevně doufám, že se chytne za placatý 
ocas a tu hrušku tam vrátí!

l

Ale začnu s těmi obyvateli. K 31. 12. 2020 
mělo město Roztoky 8783 obyvatel. Tedy 
obyvatel u nás přihlášených k trvalému po-
bytu. Za posledních pět let nás přibylo 775. 
Město Roztoky je třetím nejlidnatějším 
sídlem v okrese Praha-západ, nebo chcete-
-li, v ORP Černošice. O 134 hlav víc mají 
Hostivice a téměř deset tisíc (9997) Jeseni-

ce, a to byla ještě před patnácti lety vesnice 
s třemi tisícovkami obyvatel.

Docela zajímavé bude srovnání s  úda-
jem, který někdy na  podzim vypadne ze 
Sčítání lidu, domů a  bytů (SLDB), které 
v květnu skončilo. V něm se totiž nepočíta-
jí „osoby hlášené“, ale „osoby zastižené“, 
takže z  rozdílu uvidíme, kolik lidí u  nás 

Vrať tu hrušku, bobře!

Pár čísel o nás

Jak	si	mnozí	z	vás	možná	všimli,	dole	u	řeky	za	komorami	se	nám	dost	možná	
prohánějí	bobři.	Obrázky	typicky	okousaných	stromků	na	břehu	Vltavy	
obletěly	sociální	sítě	a	zaujaly	většinu	kolemjdoucích	nebo	kolemběžících,	
včetně	mě.

Český	statistický	úřad	zveřejňuje	pravidelně	na	konci	dubna	ve	Veřejné	databázi	
údaje	o	obcích	k	31.	prosinci	předchozího	roku.	To	asi	nejzajímavější	–	počet	
obyvatel	–	už	najdete	i	na	webových	stránkách	města.	Přidávám	pár	dalších.	

Ing.�Roman�Jandík
zastupitel	za	ODS

Jarda�Huk

v Roztokách fyzicky bydlí, ale není přihlá-
šeno. Tipoval bych, že podle SLDB budeme 
mít tak 9200 až 9400 obyvatel.

Co dále nabízí Veřejná databáze?
Třeba to, že v průměru posledních šesti 

let je v Roztokách asi 33 svateb a skoro dva-
cet rozvodů, v loňském roce ovšem jen de-
set. Provalí se to asi až letos.

Nebo údaje o tom, kolik je u nás podni-
katelů. Registrovaných je přes 2600, těch, 
kteří vykazují činnost, přes 1600. V  loň-
ském pro mnohé podnikatele velmi zlém 
roce těch aktivních podnikatelských sub-
jektů dokonce přibylo.

Z  databáze zjistíte i  to, jak je využíváno 
naše nevelké území. Obě katastrální území, 
k. ú. Roztoky u Prahy a k. ú. Žalov, mají do-
hromady přes 813 hektarů. Z toho je jen ne-
celá polovina vedena jako zemědělská půda 
a pouze 200 hektarů jako půda orná. Třeba 
v Kralupech nad Vltavou s asi 18 500 obyva-
teli tvoří orná půda přes 40 procent výměry 
města a ve Slaném (16 000 obyvatel, ovšem 
čtyřikrát větší území) dokonce 60 procent. 
Naopak na severní okolí Prahy je úctyhod-
ných našich 16 procent lesů a skoro 20 pro-
cent zahrad a ovocných sadů. A dočetl jsem 
se, že v Roztokách máme 0,05 hektaru, tedy 
kus například 50 x 10 metrů, chmelnic. Při-
znám se, že nevím kde.

Pokud byste chtěli znát z Veřejné databá-
ze všechno, stačí kliknout na tento odkaz:
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.
j s f ?page=prof i l -uzemi&uzemipro- 
fil=31588&u=__VUZEMI__43__539627#

  l

	 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sňatky 30 38 25 46 32 30

Rozvody 25 25 17 20 20 10

Potraty 21 33 14 16 26 20
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	 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Živě	narození 105 98 97 89 93 79

Zemřelí 85 69 66 75 64 75

Přistěhovalí 302 312 336 340 350 405

Vystěhovalí 237 232 281 228 263 271

Přírůstek		
(úbytek)

přirozený 20 29 31 14 29 4

stěhová-
ním 65 80 55 112 87 134

celkový 85 109 86 126 116 138
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Vážení rodiče,
další vydání „okénka“ je tady a já doufám, 
že k  odmlce kvůli koronavirové epidemii 
již nedojde. Tak jako se počasí venku zlep-
šuje a sluníčka přibývá, tak se snad zlepšují 
i naše výhledy a naděje na návrat všech dětí 
do školy a postupné rušení rotační výuky, 
která nyní probíhá. Opět vám posílám 
malý náhled do našich online aktivit.
Na čtenou příště se těší 

Věra�Zelenková

Mediální�výchova�
očima�dětí�z�5.�C
Antonie Králíčková:
V pondělí jsme neměli školu. Místo dvou 
hodin češtiny a matematiky jsme měli me-
diální výchovu. V rámci této výchovy jsme 
se seznámili s  médiem internet. Probírali 
jsme kyberšikanu. 

Spojili jsme se s herci z divadla Forum. 
Nejdříve jsme hráli hru s otázkami, na kte-
ré jsme odpovídali povykem tak, že jsme 
třeba zvedli ruce. Také jsme si povídali o té 
kyberšikaně, o které nám později herci za-
hráli 15minutové divadlo.

Bylo to o tom, že tři kluci začali šikano-
vat svého spolužáka, mysleli si, že to bude 
legrace. Na  sociálních sítích mu založili 
gay stránku a šířili o něm nepravdy. 13letý 
kluk to nakonec nezvládl a dohnalo ho to 
až k tomu, že vyskočil z okna. Neskončilo 
by to zrovna nejlépe, kdybychom to nena-
pravili. Všechny scénky, které vedly k jeho 
tragickému konci, jsme přehráli a pokusili 
jsme se je změnit k  lepšímu tak, že jako 
herci jsme ten příběh předělali. V naší ver-
zi ten kluk z okna nevyskočil, protože k ši-
kaně nedošlo. Přesto byla legrace, která 
nikomu neublížila, a pobavili se všichni. 

Jaký jsem z  toho divadla měla dojem? 
Moc se mi to líbilo a moc jsem je obdivova-
la. Strašně bych si přála, abychom se s nimi 
zase spojili.

Eliška Veselá:
Já si myslím, že divadlo Forum bylo skvěle 
přizpůsobeno tak, abychom si mohli vy-
zkoušet, co bychom dělali ve skutečné si-
tuaci. Jak bychom se měli chránit a co dě-
lat, když se staneme obětí kyberšikany. 
Myslím si, že bez mobilních telefonů, počí-
tačů nebo tabletů někteří nemohou vůbec 
existovat. Velmi nebezpečné jsou sociální 
sítě. To jsou např. Facebook, Tik Tok, In-
stagram atd. Ale teď ty zásadní věci.

Abyste se chránili před kyberšikanou, je 
důležité: nikomu nenahlašovat hesla, co 

nejméně používat sociální sítě, ale hlavně 
nezveřejňovat svoje osobní fotky a údaje! 

Když se staneme obětí kyberšikany, tak 
v  tu chvíli je to těžké, ale nejdůležitější je 
SE SVĚŘIT. Ale komu? Svěřovat se musí-
me dospělé osobě, ta má více zkušeností 
než my. Nejlépe rodičům, učitelům, kama-
rádovým rodičům, lince bezpečí, policii. 

Co si musíme pamatovat, je, že musíme 
přerušit kontakt s  člověkem, který nám 
po síti ubližuje či se k nám chová nepříjem-
ně. Kdyby to pokračovalo, mohlo by to být 
ještě horší.

Velikonoce�v�přímém�přenosu�
V úterý před Velikonocemi jsme si to ově-
řili se žáky a žákyněmi II. stupně. Ti, co se 
přihlásili na akci, si pod vedením paní uč. 
Černé vyzkoušeli připravit velikonoční ná-
divku. Zvládli to všichni. A nejen nádivku!

Přípravu směsi na pečení a rady paní uč. 
Černé krok za  krokem profesionálně sní-
mal a žákům přenášel pan uč. Sláma. Za-
tímco byla nádivka v  troubě, zaměstnali 
jsme nejprve ruce a spolu s paní uč. Mar-
kovkou vytvořili z  papíru nádherný kve-
toucí hyacint v  květináči. Při žmoulání 
kvítků byl čas i na poslech písničky Ivana 
Mládka Jaro, ale hlavně na povídání o veli-
konočních tradicích, jejich původu i vývo-
ji, které připravila paní uč. Červinková. 
Dozvěděli jsme se, proč se vlastně říká „po-
mlázka“ nebo proč se peče beránek. Nako-
nec přišel čas rozpohybovat a procvičit svá 
těla a s paní uč. Fejfarovou jsme se naučili 
sestavu na  svěží rytmus melodie Apalač-
ského jara, kterou ale proslavil (a výrazně 
zrychlil!) stepařský mág Michael Flatley 
v Lord of the Dance.

A pak už se jen vytahovaly z trouby nád-
herné nádivky, které se – a  klobouk dolů 
před našimi žáky i žákyněmi – opravdu po-
vedly všem!

Chvála�závinu
V  předmětu Svět práce, jehož součástí je 
vaření, jsem žákům popsala historii pečení 
závinu a zadala jim jako úkol upéct jableč-
ný závin. Byla jsem velmi mile překvapena, 
že mi přišlo 65 fotek závinů různých veli-
kostí. Někteří žáci se vyfotili v zástěře, jiní 
vyfotili celý postup od přípravy těsta, krá-
jení jablek až po vlastní pečení. Na to, že se 
jedná o  žáky osmého ročníku, si myslím, 
že je to skvělý počin. Moji milí osmáci, 
udělali jste mi radost.

Michaela�Černá

Školní okénko

Řádková inzerce
n Koupím pozemek v Roztokách ke stav-
bě RD nebo pozemek s RD nebo byt. 
Tel. 602 345 089

n HODINOVÝ MANŽEL – 
tel. 723 424 701
  l
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Zveme�vás�na�Zahradní�
slavnost�22.�června!
Jako každý rok plánujeme školní rok zavr-
šit Zahradní slavností, která se letos usku-
teční 22. června. Obvykle bývá završením 
školního roku po  celoročním potkávání, 
letos to bude jedno z mála společných se-
tkání – o to více vás na ni zveme. Zahradní 
slavnost je pro všechny. Užijí si ji ti, kdo 

chodí do  kroužků nebo v  nich mají své 
děti, i ti, kdo s dětmi či bez dětí chtějí pro-
stě pobýt na jednodenním festivalu s boha-
tým programem složeným jak z  prací 
kroužků a kurzů, tak zvaných hostů.

Keramikoučování
Od září máme v týmu keramičku Foscu Di 
Gabriele, která je současně životní kouč-
kou – a tak jsme usoudili, že by byla oprav-

du škoda téhle kombinace nevyužít. Přichá-
zíme tedy s workshopem a v příštím školním 
roce i delším kurzem keramikoučování. Stá-
lá skupina příznivců práce s hlínou a se svo-
jí životní cestou se bude scházet ve čtrnácti-
denních intervalech. Věříme, že po více než 
roce koronaopatření může být skupinový 
koučink zajímavou cestou pro mnohé.

Do léta se toho udá ještě dost. Plánujeme 
dvě ptačí, převážně jiřičkové, vycházky 
ve spolupráci s Českou společností ornitolo-
gickou, stále běží keramická okénka pro ty, 
kdo nechodí na  kroužek a  rádi by si něco 
vyrobili, i  sobotní levohradecké přebírky 
objednávané zeleniny, vajíček, pečiva i masa. 
Máte-li na něco chuť, vyberte si.   l

Za Sdružení Roztoč
Zuzana�Šrůmová

Takový je název našeho nového projektu, 
který je nyní ve fázi schvalování a který, jak 
pevně věříme, bude schválen. Rodiče by 
pak mohli využít dotace na kurzy pro svoje 
děti, konkrétně na  skupinové kurzy, které 
děti připravují na přijímací zkoušky z češti-
ny a matematiky na střední školy a víceletá 
gymnázia, ale i na individuální doučování. 
Dotace by byly v  maximální výši 80 pro-
cent. Kdo by měl zájem o možnost v září 
zaplatit pouze 20 procent běžné ceny, může 
se již nyní předběžně registrovat zasláním 
přihlášky na  e-mailovou adresu info@le-
xik.cz. 

Hlavním záměrem projektu je vedle kva-
litní přípravy na  přijímací zkoušky a  do-
učování rozvíjet takové potřeby dítěte či 
mladistvého, které mu pomohou poznat 
a všestranně podpořit jeho duševní zdraví. 
Konkrétně rozvoj kognitivních funkcí, je-
jichž prostřednictvím člověk vnímá svět 
kolem sebe, jedná, reaguje, zvládá různé 
úkoly, ale i ostatních hodnot, jako jsou re-
spekt, sebedůvěra a tolerance nejen k sobě, 
ale i k ostatním, naslouchání a další důleži-
té dovednosti z oblasti soft skills. Aktivity 
projektu budou především založeny 
na hravé a tvůrčí formě, a to prostřednic-
tvím „pracovních listů“, připravených 
a  metodicky vedených našimi odborníky 
ve spolupráci s lektory. 

V době, kdy děti již skoro rok a půl ne-
chodí do školy a zároveň se musejí vyrov-
návat se značnými omezeními v navazová-
ní a udržování svých sociálních kontaktů, 

se mnoho z nich dostalo do problémů ne-
jen v rámci komunikace, ale i v rámci práce 
s  vědomostmi a  obecně jejich přístupem 
k chápání svého postavení vůči společnosti 
a budoucího vývoje. Našim cílem je dětem 
pomoci tyto problémy vyřešit. 

Pokud se vám náš záměr líbí, máte po-
tomky ve  věku 10 až 15 let, předběžnou 
přihlášku najdete na  našich webových 
stránkách pod záložkou PROJEKTY. Počet 
míst bude omezen.

Logopedie�již�funguje�
bez�omezení�
Pokud se vám zdá, že má vaše dítě problé-
my v  oblasti řeči, a  potřebujete návštěvu 
logopeda, neváhejte a poraďte se na úrovni 
logopedické péče. Máme skvělou odborni-
ci na logopedii, paní Martinu Bürgerovou, 
která to s dětmi opravdu umí a dokáže je 
velmi rychle naučit to, co potřebují. Hravá 
forma setkání dětem maximálně vyhovuje. 
Logopedie u nás probíhá každý čtvrtek od-
poledne pro děti ve věku od 4 do 7 let. 

Kroužek�Logopovídání�
a�grafomotoriky
Logopovídání je vhodným doplňujícím 
prvkem k  individuální logopedické péči. 
V rámci skupinové logopedie si děti pro-
cvičí motoriku mluvidel, dechová cvičení 
a  zdokonalí se v  komunikačních doved-
nostech a posílí tak správnou výslovnost. 

Lekce jsou vedeny zábavnou formou, aby 
děti bavily. V případě zájmu nás neváhejte 
kontaktovat. Pokud situace dovolí, lekce 
otevřeme ještě tento školní rok, a  proto 
sledujte naše webové stránky, či si zažá-
dejte o zasílání Novinek z Lexiku na vaši 
e-mailovou adresu a budete včas informo-
váni.

Pestrá�nabídka�dalších�kurzů�
V  dubnu jsme opět předávali certifikáty 
úspěšným absolventkám kurzu Chůva pro 
děti. Na fotky se můžete podívat na našem 
Facebooku či Instagramu. Další kurz je již 
v plném proudu, stejně tak jako kurz Asis-
tent pedagoga. Ještě je možné se připojit, 
nejpozději však do 20. května. Za pár dní 
začíná i kurz Péče o seniory a dlouhodobě 
nemocné, na který nám můžete zasílat při-
hlášky do  22. května. Pomalu se zaplňují 
i  letní příměstské tábory Malý objevitel 
a  Arte setkávání. Podívejte se na  naše 
webové stránky, kde se v sekci Vzdělávací 
centrum dozvíte o táborech víc. 

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

  l

Bc.�Jana�Janoušková
koordinátorka	Lexik,	Insignis

Roztoč květen

Lexikova hravá cesta ke zdravé mysli

S	květnovým	časem	nám	přišla	první	velká	úleva,	kdy	máme	
možnost	se	konečně	v	kroužcích	a	kurzech	vidět	pohromadě.	
Už	bylo	načase.	Zatím	nám	práci	trochu	komplikuje	nařízení	
o	častějším	testování,	než	je	při	běžné	výuce	ve	škole,	ale	i	tak	
jsme	rádi,	že	vláda	s	drobným	zpožděním	dorovnala	podmínky	
mezi	sportovními	a	jinými	spolky	a	v	tuto	chvíli	konečně	
můžeme	s	dětmi	pracovat.
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inzerce

SLEVA 15 % z celkové ceny.
Po předložení 
tohoto inzerátu

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

CHCETE ZNÁT 
PŘESNOU CENU?

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

Dlouholetá praxe–28 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž  
přímo od výrobce! 
Dodání od 5 do 9 dnů! 
Záruka 36 měsíců!

777 208 491
info@har.cz
www.har.cz
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Vaše zahrada
               od projektu 

   po údržbu
          kvalita se zárukou 

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

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

Facebook “f ” Logo RGB / .ai Facebook “f ” Logo RGB / .ai

 zahradybaobab



LETNÍ PNEU 
ZA SUPER CENU

 Velký výběr pneu SKLADEM
 Prodej disků / kol včetně příslušenství 
 On-line pneuservis / E-shop
 Opravy pneu / Odborný servis – TPMS 
 Uskladnění pneu / kol
 Přímé zastoupení světových výrobců pneu 

SPECIALISTA NA MONTÁŽ 
A SERVIS VENTILŮ TPMS

WWW.AUTOHOUSER.CZWWW.SUPERPNEU.CZ
PRODEJ PNEU A DISKŮ ZA INTERNETOVÉ CENY!
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