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ÚVODeM
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Zlepšuje se to

Často se mi stává, že se mi v různých životních situacích v hlavě 
vynořují všelijaké asociace – souvislosti s  filmovými scénami, 
s citáty z knih, s texty písní.

Když jsem tak přemítal o naší současné situaci, začala mi v hla-
vě znít jedna píseň od Beatles. Je z desky Klub osamělých srdcí 
seržanta Pepperse a jmenuje se It´s getting better – Zlepšuje se to.

Pravda, není to zrovna nejlepší výtvor téhle fenomenální ka-
pely, ale název té písně zní povzbudivě.

Ovšem to, že se mi naše současnost propojila s nějakým sloganem, ještě nezname-
ná, že je to pravdivý popis reality. Jistě, covidové statistiky vypadají příznivěji, zákazy 
se pomalu rozvolňují, lidé se mohou scházet, chodit v čím dál větším počtu na kulturu 
nebo do společnosti. Návrat k „normálu“ ovšem nebude tak rychlý a v řadě případů 
nepůjde o pouhý návrat do stavu před pandemií. Mnohé se změnilo, změnili se i mno-
zí z nás. Pod vlivem závažných událostí se priority mění samy od sebe. A stín událostí 
uplynulého roku nepůjde jen tak zaplašit.

V  důsledku toho jsou lidé úzkostní, podráždění, frustrovaní. Málokdo si udržel 
nadhled a životní optimismus, ale jsou i tací a jejich moudrá a výstižná vyjádření jsem 
paradoxně nalezl i  na  Facebooku, který jinak rozhodně není skladištěm dobrých 
zpráv a pozitivních názorů. Kéž by jich přibývalo.

Koneckonců i v Odrazu nám zvolna přibývá množství kulturních pozvánek, inzerce 
i počet stránek. Vracíme se k životu, město se probouzí. Ještě to není ono, ale zlepšuje 
se to. Snad to vydrží déle než prázdniny, které se blíží.

Abych se vrátil k oné beatlesácké písni. Jeden verš tam rozvádí původní sdělení: 
Zlepšuje se to, protože horší už to být nemůže.

No vidíte, jak jednoduchý je to recept: aby se mohlo něco zlepšovat, musí tomu 
předcházet kolosální malér. A pak už to jde samo.

 l
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Schodiště ve škole Cihelna
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Nová�škola
Stavba nové budovy školy v Žalově, které 
říkáme Cihelna, zdárně pokračuje. Je to 
vidět zejména ve  vnitřních prostorech. 
Proto si dovoluji přiložit fotky ze začátku 
června (v době vydání Odrazu bude škola 
vypadat zase o mnoho lépe). Těším se, že se 
ve škole na začátku září společně potkáme.
Škola stála před nelehkým rozhodnutím 
určit třídy, které budou novou žalovskou 
budovu navštěvovat. Bylo nezbytné určit 
i tři třídy, jež nyní chodí do stávajících bu-
dov. Vím, že vedení školy toto rozhodnutí 

pečlivě vážilo, a za jejich postupem plně 
stojím. Také vím, že to mnohým dětem 
a rodičům přinese komplikace, za které se 
omlouvám, a zároveň jim děkuji za sho-
vívavost. Rád bych všechny ujistil, že dělá-
me maximum pro to, aby bylo okolí školy 
co nejbezpečnější. Již jsme naplánovali 
řadu dopravních opatření, jež jsou popsá-
na dále v  Odrazu. Řešením se zabývalo 
i  zastupitelstvo města. Věřím, že se bude 
nejen dětem v nové budově líbit.

Roztocké�silnice
Náš nešťastný průtah městem. Proběhlo 
nezbytné udržovací „záplatování“, které 
stálo nemalé prostředky kraj, město i do-
nátora. Přesto to nestačí. Chci vás ubezpe-
čit, že budeme pokračovat. Přímo na mís-
tě jsme se s  krajským radním Martinem 
Kupkou dohodli, že je nezbytné ještě opra-
vit další části. Nový povrch dostane před 
koncem prázdnin i zbývající část Přemys-
lovské ulice včetně přilehlé křižovatky s Li-
dickou. Tyto komunikace patří kraji a rád 
bych za spolupráci, jež je oproti minulosti 
výrazně lepší, krajským představitelům 
v  čele s  panem Kupkou poděkoval. Jak 
jsem psal minule, celková rekonstrukce 
průtahu by měla být zahájena v roce 2023.
Zároveň probíhá i oprava našich „bočních“ 
ulic. V tuto chvíli je dokončována celková 
rekonstrukce Šaldovy ulice. Bohužel jsem 
nyní i poslem špatných zpráv. Nepodařilo 
se nám, na rozdíl od jiných dotačních titu-
lů, získat podporu na opravy našich silnic. 
Další rekonstrukce byly touto dotací pod-

míněny. Věřím, že bude ekonomická situa-
ce města příznivá a že se nám podaří další 
plánované úseky zrealizovat v příštím roce. 
Konkrétně se jedná minimálně o  Havlíč-
kovu ulici v úseku od 17. listopadu po Ma-
sarykovu a  o  Hálkovu ulici od  Obránců 
míru po Zaorálkovu.

Rozpočet�města
Zastupitelstvo města projednalo úpravy 
daňových příjmů rozpočtu města. Při 
schvalování rozpočtu jsme se dohodli, že 
uděláme v první půli revizi příjmů, protože 
v  té době nebylo jasné, jaké budou platit 
daňové zákony od začátku letošního roku. 
Stejně tak se daly jen stěží odhadovat eko-
nomické dopady pandemie, což platí vlast-
ně doposud. Na  přelomu dubna a  května 
jsme obdrželi první část kompenzačního 
bonusu pro obce, který představuje přibliž-
ně 360 000 Kč. Očekávali jsme vyšší částku. 
Všechny daňové příjmy v  průběhu letoš-
ních měsíců značně kolísají. Proto jsou je-
jich odhady poměrně složité. Oproti pů-
vodním předpokladům lze očekávat nižší 
příjmy města z daní fyzických osob, což ale 
bude obdobnou částkou vyrovnáno vyšší-
mi příjmy z daní právnických osob. V pří-
padě DPH jsme rozpočtové příjmy zatím 
neměnili, protože nelze odhadnout, co 
s jejich výnosy udělá současné rozvolňová-
ní. Další aktualizaci zastupitelstvo provede 
na podzim.
Po  každoroční pečlivé kontrole krajským 
úřadem byl schválen závěrečný účet měs-
ta za rok 2020, a to s výrokem bez výhrad. 
Rád bych za to poděkoval finančnímu od-
boru města pod vedením paní Skálové.  l

S přáním krásných dnů

Vážení	spoluobčané,	život	se	vrací	do	normálních	kolejí.	
Jsem	rád,	že	i	přes	mnohá	vládní	klopýtání	má	již	většina	lidí	
minimálně	jednu	dávku	vakcíny.	Doufám,	že	se	tíživá	situace	
z	minulého	roku	a	půl	již	nebude	opakovat.	Není	ovšem	
vyloučeno,	že	po	prázdninách	přijdou	další	komplikace	
v	podobě	nejrůznějších	mutací	covidu.	Buďme	proto	prosím	
ostražití	a	dodržujme	nezbytná	opatření.

slovo starosty

Projednání devatenácti bodů programu za-
bralo zastupitelům tři hodiny. Většinu z to-
hoto času strávili zastupitelé diskusí nad pí-
semným podnětem z řad občanů, který se 
týkal otevření a provozu nové školní budo-
vy v  Žalově. Za  zmínku stojí, že na  toto 

téma dorazil i pochvalný dopis jiné občan-
ky, to nebývá častý jev. Debata zastupitelů se 
nakonec soustředila na  otázky dopravně 
bezpečnostních opatření, která by měla za-
jistit budoucím žákům bezpečnou cestu 
do  školy a  ze školy. Kromě pisatelky se 

na jednání zastupitelstva dostavili další dvo-
je rodiče a jedna obyvatelka z ulice Na Pa-
nenské, která upozornila na obecně nedob-
rou dopravní situaci v Přemyslovské ulici. 

V diskusi padly různé náměty a návrhy 
(například zpomalovací prahy, semafory, 
parkoviště K+R), výsledkem nakonec jsou 
dvě usnesení, která ukládají vedení města 
a příslušné komisi prověřit realizovatelnost 
těchto opatření.

Zastupitelé opět tváří v tvář
Poprvé	v	tomto	roce	se	květnové	zastupitelstvo	ve	středu	
26.	května	sešlo	výhradně	prezenční	formou,	neboť	to	
umožnila	zlepšující	se	epidemická	situace.

Jan�Jakob
starosta	města	roztoky



5Červen 2021

InFOrMACe Z rADnICe

Starosta předložil sérii rozpočtových opat-
ření, radní mimo jiné schválili vratku po-
kuty stavebníkovi udělené stavebním úřa-
dem a zrušené vyšším orgánem či přesuny 
financí v rámci paragrafu péče o zeleň, dále 
též schválili přijetí daru občanky na covi-
dová opatření.

Školství
Mateřské školy předložily žádosti o  kom-
penzace od  města za  výpadek školného 
ve  školním roce 2020/21 v  celkové výši 
385  000 Kč. Návrhy se dočkaly souhlasu, 
stejně jako účetní závěrky příspěvkových 
organizací města za  rok 2020. Rada kývla 
i na kompenzaci stravného mateřské škole 
v Přemyslovské ulici, stejně jako na kom-
penzaci za stravné dětí zaměstnanců složek 
integrovaného záchranného systému a vza-
la na vědomí souhrnnou zprávu z kontrol-
ní činnosti školských příspěvkových orga-
nizací. 

Radní Vladimíra Drdová předložila 
nový jednací řád školské rady základní 
školy, který byl schválen, stejně tak i žádost 
základní umělecké školy o nákup pianina 
značky Petrof. 

Stavební�blok
Rada projednala zápis ze sociální komise 
a  v  bloku stavebního řízení souhlasila 
s  novostavbou rodinného domu na  par-
cele č. 3545 v  Jiráskově ulici v  Žalově, 
dále se stavbou rodinného domu na par-
cele č. 3189 v Lederově ulici v Žalově či 

s  umístěním zahradního domku na  par-
cele č. 3189 v ulici Jantarové, též v Žalově. 

Radní se také souhlasně vyjádřili k za-
dání projektové přípravy úprav a  rekon-
strukcí vybraných částí vodovodní a kana-
lizační sítě města Roztoky (jde o  sedm 
různých lokalit) a  vzali na  vědomí nový 
termín dokončení zakázky k 30. září letoš-
ního roku. 

Přitakání se dočkala i informace z výbě-
rového řízení na  budovanou kanalizaci 
v  Souběžné ulici. Tendr vyhrála firma 
Ippos Bohemia.

Radní vzali na vědomí zdržení v plnění 
zakázky studie proveditelnosti domu se- 
niorů v Roztokách a souhlasili s posunem 
na 7. červen letošního roku. 

Městská rada doporučila zastupitelstvu 
souhlasit s odkupem pozemku v Bezručo-
vě ulici za 75 000 Kč. 

Propachtovaná�
zahrádkářská�kolonie
Zahrádkáři budou moci nadále hospodařit 
na  pozemcích v  zahrádkářské lokalitě 
V úvozu, radní kývli na prodloužení pach-
tovních smluv, svateb dychtiví spoluobča-
né zase budou moci za úplatu využívat pro 
hostinu či obřad zahradu nově opravené 
vily čp. 125 včetně sociálního zázemí.

Zajímavým bodem bylo jednání o pů-
sobení nové privátní základní školy Sed-
mihlásek. Městská rada souhlasila 

Městská rada se 12. května prokousala 
šestatřiceti body jednání 
radní	se	zabývali	přehledem	splněných	a	trvajících	usnesení	
z	let	2018	a	2019	dle	zprávy	kontrolního	výboru.

V dalším programu zastupitelé vzali na vě-
domí zprávu o  činnosti městské policie 
včetně statistických informací z  radaru 
v Nádražní ulici. Zhruba tři čtvrtiny řidičů 
nepřekročí maximální rychlost 40 km/h, 
ojediněle se vyskytují hodnoty nad 50 km/h. 
„Rekordní“ je rychlost 71 km/h. Radar 
v  Nádražní ulici neumožňuje identifikaci 
vozidel, ale už se těšíme na mobilní radar, 
který městské policii umožní měření rych-
losti a postihování řidičů, kteří jezdí „rychle 
a zběsile“.

Dále zastupitelé projednali stav čerpání 
městského rozpočtu za první čtyři měsíce, 
přijali několik rozpočtových změn a  rov-
něž upravili příjmovou stránku rozpočtu 
podle vývoje výběru daní. Důležitým bo-
dem bylo schválení účetní závěrky města 

a závěrečného účtu za rok 2020. Přezkum 
hospodaření města za  minulý rok, který 
provedl krajský úřad, nenalezl žádné po-
chybení, a tak došlo i na pochvalu úředni-
cím finančního odboru MÚ ze strany fi-
nančního výboru.

V  majetkovém bloku zastupitelstvo od-
souhlasilo záměr prodeje přeplocené části 
pozemku v Jungmannově ulici, záměr pro-
deje nepotřebných 7 m2 pozemku v  ulici 
Čakov a směnu pozemků u křižovatky ulic 
Šaldova a  Haškova. Odsouhlasilo též od-
kup pozemku na  souběhu ulic Zeyerova 
a Bezručova od Úřadu pro zastupování stá-
tu ve věcech majetkových. Zastupitelé na-
opak odmítli prodej pozemku pod ulicí 
Nad Vinicemi, přes který vede pěší stezka 
směrem k Únětické uličce.

V závěru jednání ještě došlo k aktualizaci 
seznamu stanovišť kontejnerů na  tříděný 
odpad a k projednání zápisu z posledních 
dvou jednání rady města. V  posledním 
bodu se pak zastupitelé rozhodli nevyužít 
předkupního práva na  garáž, která stojí 
na  městském pozemku v  Žirovnického 
ulici.

Tím byl program vyčerpán a  zasedání 
ukončeno, nicméně řada zastupitelů ještě 
další dvě desítky minut strávila živými ne-
formálními diskusemi.  l

 ➔

Díky,�paní�kronikářko!�
Mezi	roky	2003	a	2019	pra-
covala	pro	naše	město	ráda	
a	velmi	obětavě	paní	kronikářka	
Jaroslava	Weberová.	Asi	ji	mno-
zí	znáte:	z	kulturních	podniků,	
koncertů,	přednášek,	velkých	
akcí	i	komorních	drobností.	

Paní	kronikářka	byla	všude,	
fotila,	o	vše	se	zajímala	a	svou	
práci	dělala	skvěle	a	poctivě.	
Kronika,	to	nejsou	jen	psané	
zápisy!		Kronikářka	musí	sbírat	
obrazový	materiál	všeho	druhu	
–	od	politických	shromáždění	až	
po	Tříkrálovou	Okoř	či	pozvánky	
na	masopust...	Je	to	předepsáno.	
Pro	kvalitu	vedení	městské	kro-
niky	ale	také	záleží	na	poctivos-
ti,	invenci,	zápalu.	To	vše	paní	
Weberová	měla	a	má.	

Paní	Weberová	svoji	práci	zvlá-
dala	skvěle,	s	chutí,	poctivě.	

Patří	jí	dík	vedení	města.	Nejen	
současného,	ale	jistě	i	našich	
předchůdců.	My	jsme	se	měnili,	
paní	kronikářka	zůstávala	a	vše	
chutě	zaznamenávala.	

Vloni	zaučovala	svou	nástupky-
ni,	paní	Jitku	ramdanovou.	

Poslední	kroniku,	resp.	obrazo-
vou	přílohu	za	minulé	období,	
odevzdala	přednedávnem.	
Městská	rada	jí	také	upřímně	
a	s	obdivem	poděkovala.

Přejeme	zdraví,	elán,	ať	se	se-
tkáváme	na	mnoha	zajímavých	
akcích	v	naší	obci.		 l

Tomáš�Novotný

Jaroslav�Drda
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Stavíme�a�opravujeme�
Jsem	rád,	že	v	obci	pokračujeme	
s	některými	slíbenými	stavbami	
a	opravami.	Stezka,	která	propojí	
Tiché	údolí	a	horní	roztoky	a	která	
se	vine	kolem	nově	opravené	vily	
čp.	125,	výrazně	pokročila.	Je	hoto-
vá	přibližně	do	půlky.	zbytek	bude	
v	souladu	se	smlouvou	a	s	možnost-
mi	městské	kasy	dokončen	v	příštím	
roce	zjara.	Stezka	to	bude	krásná!	

Dokončili	jsme	chodníky	podél	
Přemyslovské	a	Komenského	–	i	tím	
ulice	prokoukla.	V	létě	budou	násle-
dovat	nutné	bezpečnostní	úpravy	
vozovky	v	souvislosti	se	zahájením	
nového	školního	roku	a	zprovozně-
ním	školy	Cihelna.	

V	květnu	se	rozjela	mnoho	let	slibo-
vaná	generální	oprava	části	Šaldovy	
ulice.	Jde	fakticky	o	zbudování	nové	
silnice.	

V	ulici	Legií	u	sokolovny	byl	vy-
frézován	a	opraven	nejhorší	kus	
asfaltové	plochy.

Nové	kanalizace	se	dočká	Souběžná	
ulice	v	Žalově.	Podařilo	se	také	
získat	dotaci	na	odkanalizování	ulic	
za	Cihelnou	a	Dobrovolného	–	to	
je	též	pro	naši	městskou	pokladnu	
dobrá	zpráva.	

Samostatnou	kapitolou	jsou	opravy	
průtahu.	Květnová	část	oprav	již	
proběhla.	Dík	patří	donátorovi,	panu	
rK,	stejně	jako	krajskému	úřadu,	
který	nám	péčí	náměstka	M.	Kupky	
na	opravu	přidal.	O	zbytku	se	v	době	
uzávěrky	Odrazu	intenzivně	jedná.	
Krajská	správa	silnic	potisící	zopa-
kovala	svůj	svatý	slib,	že	letos	v	létě	
opraví	hrbolatou	serpentinu	i	zbytek	
průtahu.	Držme	palce	jim	i	sobě.		 l

Tomáš�Novotný
místostarosta

s  tím, že v  dopoledních hodinách bude 
působit tato malá škola v  budově vily  
čp. 125 za předpokladu, že nebude ome-
zována nezisková činnost, pro kterou je 
přízemí vily určeno prioritně. Dojde také 
ke  zvýšení nájmu o  1  500 Kč měsíčně. 
Potřebné dokumenty bude se zřizovateli 
administrovat místostarosta Tomáš No-
votný nebo šéf správy města Petr Skři-
van.

Vyhláška�o�zeleni�půjde�
do�zastupitelstva�v�červnu
Právnička radnice paní Houšková provedla 
radní spletí paragrafů nové vyhlášky o ze-
leni v  naší obci. Vyhlášku projedná červ-
nové zastupitelstvo. 

Souhlasu se dočkal i  materiál předložený 
roztockým sekáčem Tomášem Zděblem, 
totiž o revitalizaci přírodních lokalit v Roz-
tokách, aktualizovaný s výhledem do roku 
2028. Převedeno do lidského jazyka: zpra-
covatel bude kosit, pást, ošetřovat stromy, 
to vše citlivě a po domluvě s naším odbo-
rem životního prostředí. 

Dobrou zprávou je, že na podzim bude 
mít město novou ovocnou alej. Povede 
od zemníku směrem k Úněticím a bude le-
movat starou vozovou cestu. Za iniciativu 
radní poděkovali vedoucímu odboru ži-
votního prostředí panu Flenerovi. 

Sběr�plastů�a�papíru�od�vrátek
Důležitou informací byl materiál kolegy 
radního Štiftera. Schválili jsme výběr ve-

řejné zakázky na nákup 1 000 nádob (bu-
dou rozlišeny pro sběr papíru a  plast) 
a  také dvou velkoobjemových kontejnerů 
na odpady s možností nalodění na náklad-
ní vůz. Zhruba od  počátku nového roku 
přejde totiž část obce na tzv. sběr odpadu 
od  vrátek, tak jak podrobně popisoval 
v minulém čísle Odrazu právě radní Mar-
tin Štifter. 

� l

Ve  vedení města jsme na  to nezapomněli 
a  už od  března připravujeme společně 
s odborem správy a rozvoje města sadu do-
pravních opatření, které by měly podpořit 
bezpečnost dětí:

n��v ulici Lidická bude z obou stran sníže-
na rychlost svislými dopravními znač-
kami na 30 km/h, nyní již je tam zákaz 
předjíždění, bude obnoven a  zvýraz-
něn přechod pro chodce. V budoucnu 
tam pak vznikne v rámci rekonstrukce 
průtahu městem okružní křižovatka.

n��V  ulici Přemyslovská bude několika 
svislými značkami též omezena rych-
lost na  30 km/h, plánujeme osazení 
zákazu předjíždění, nový přechod 
v úrovni ulice Václava Havla, doplněný 
vodorovným značením – velkým bí-
lým trojúhelníkem „pozor děti“ z obou 
stran. Též provizorní přechod v úrovni 
ulice Za Cihelnou bude proveden trva-
lým bílým značením s  vodorovným 
značením „pozor děti“.

n��Před všemi novými přechody bude ob-
noveno svislé dopravní značení.

n��S dopravním inspektorátem policie ČR 
jednáme v současné době o možnosti 
osazení pasivního radaru reagujícího 
piktogramem (smajlíkem) na rychlost 
projíždějícího vozidla v  ulic Přemys-
lovská. Uvidíme, jak jednání dopad-

nou a  zda inspektory přesvědčíme 
o přínosu takového opatření.

n��Do  nové ulice ke  škole bude možný 
vjezd, podél ulice je zřízeno dostatečné 
množství kolmých parkovacích stání, 
takže i rodiče vezoucí děti do školy bu-
dou mít kde bezpečně zastavit.

Je jasné, že všechna tato opatření jsou pa-
sivní a budou akceptována jen těmi hodně 
slušnými a průměrně slušnými řidiči. Lum-
py, kteří standardně v ulici závodí, to neza-
staví. Na ně platí jen bič, a ten také máme 
– městská policie nově vlastní přenosný 
radar a začne intenzivně po Roztokách mě-
řit rychlost. Budeme jistě chtít, aby v  září 
cílila prioritně na školské objekty. 

Na návrh některých rodičů se v součas-
nosti pracuje na jakémsi školním turistic-
kém značení – na vybrané lampy budu in-
stalovány výrazné šipky určující směr 
k  nové škole tak, aby děti byly naváděny 
po klidnějších komunikacích.

Někteří rodiče volali po osazení retardérů. 
K tomu je nutné poznamenat, že ulice Pře-
myslovská ani Lidická není naše. Patří, jako 
všechny silnice III. a vyšší třídy, Středočes-
kému kraji a je spravována krajskou správou 
a údržbou silnic (KSUS). Správce v žádném 
případě nepovolí na takovéto silnici retardé-
ry nebo obdobná zařízení umístit, zejména 

nová dopravní opatření v souvislosti 
s otevřením nové budovy ZŠ cihelna
Od	1.	září	otevřeme	novou	budovu	základní	školy	
v	Cihelně,	u	ulice	Přemyslovská.	V	souvislosti	s	tím	se	
množí	dotazy	rodičů,	jak	bude	zajištěna	bezpečnost	dětí	
na	obou	frekventovaných	ulicích	v	blízkosti	školy	–	Lidická	
a	Přemyslovská.	

Tomáš�Novotný
místostarosta
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s  ohledem na  projíždějící autobusy MHD. 
Možná mají nakonec i pravdu, retardéry by 
způsobovaly hluk, zvýšené množství zplo-
din (brzdící a rozjíždějící se autobus v kopci 
není úplně eko) a nakonec ne všechny řidiče 
dostatečně zpomalí, někteří machři umějí 
retardér poměrně úspěšně skočit.

Začněme tedy radši každý u  sebe, re-
spektujme značky, rozhlížejme se kolem 

sebe a zkusme zpomalit i na místech, kde 
nám nehrozí utržení nápravy o retardér. 

A  hlavně vysvětleme též našim dětem, 
jak se mají na  silnici chovat, vysvětleme 
jim, že ne každý řidič na přechodu je pustí, 
a ač jsou možná v právu, že jsou oni ti slab-
ší a zranitelnější. A též jim zkusme vysvět-
lit, že chodit v silničním provozu s nasaze-
nými sluchátky nebo čučíce do  mobilu je 

cesta přímo na  jednotku intenzivní péče, 
v tom lepším případě.� l

Za vedení města

n�7. 5. v  rámci hlídkové činnosti zjištěno 
na okraji komunikace ulice Čechova odsta-
vené vozidlo tov. zn. Nissan X-trail, které 
nesplňuje podmínky provozu na  pozem-
ních komunikacích – na vozidlo vylepena 
výzva ke zjednání nápravy nebo odstranění 
vozidla z pozemní komunikace, tato výzva 
zaslána i provozovateli vozidla, oznámeno 
Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky;
n�7. 5. oznámeno volání o pomoc z domu 
v ulici Zaorálkova – na místo přivolán ha-
sičský záchranný sbor a  osádka rychlé 
zdravotnické pomoci, hasiči provedli ote-
vření domu, na podlaze v kuchyni byl nale-
zen senior, který se nemohl postavit, pře-
dán do péče zdravotníků; 
n�8. 5. v  rámci hlídkové činnosti zjištěno 
na parkovišti v ulici Obránců míru odsta-
vené vozidlo tov. zn. Škoda Fabia combi, 
nesplňující podmínky provozu na pozem-
ních komunikacích – na vozidlo vylepena 
výzva ke zjednání nápravy nebo odstranění 
vozidla z pozemní komunikace, tato výzva 
zaslána i provozovateli vozidla, oznámeno 
Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky;
n�8. 5. oznámen nález mobilního telefonu 
zn. Redmi v  oblasti ulice Nad Vltavou – 
nalezený telefon uložen na MP, následují-
cího dne zjištěn majitel, kterému byl tele-
fon předán;
n�8. 5. oznámeno v  nočních hodinách, že 
na lavičce v ulici Masarykova sedí zmatená 
žena – hlídka na místo, zjištěna totožnost 
této osoby, dopravena do  místa bydliště, 
kde byla předána svému příteli;

n�9. 5. oznámeno porušení OZV města 
Roztoky o regulaci hluku, a to v místě stav-
by základní školy v  ulici Přemyslovská –  
na místě zjištěno, že je prováděno zpevnění 
podloží betonem, odpovědná osoba upo-
zorněna na porušení OZV, od odpovědné 
osoby zjištěno, že práce nelze přerušit, že by 
přerušením těchto prací mohla vzniknout 
velká škoda, kvalifikováno a  šetřeno jako 
podezření z přestupku, oznámeno přísluš-
nému správnímu orgánu k projednání;
n�11. 5. oznámeno vloupání do  prostor 
stavby rodinného domu na křižovatce ulic 
Puchmajerova a  Na  Vyhlídce – pachatel 
vylomil plotové pole a  vnikl do  prostor 
stavby, kde odcizil pracovní nářadí, na mís-
to přivolána PČR Libčice, která si věc po-
dezření krádeže vloupáním převzala;
n�11. 5. oznámeno, že v ulici Puchmajerova 
stojí přes cestu vozidlo tov. zn. Peugeot 
a za volantem tohoto vozidla je senior, který 
na výzvy, aby s vozidlem odjel, nereaguje – 
na místě zjištěno, že senior nereaguje, bylo 
zřetelné, že má křeče a záškuby, bylo zjiště-
no, že je diabetik, takže bylo pojato podezře-
ní, že jde o hypoglykemický šok, na místo 
přivolána rychlá zdravotnická pomoc, která 
si převzala seniora do své péče (zavedení in-
fuze, nitrožilní podání glukózy), po  deseti 
minutách začal senior normálně reagovat;
n�11. 5. oznámen volně pobíhající pes 
v ulici Obránců míru – hlídka si psa pře-
vzala, zjištěna majitelka, psa si v pořádku 
převzala, přestupek vyřešen uložením blo-
kové pokuty v příkazním řízení na místě;

n�12. 5. oznámen nález mobilního telefonu 
Samsung Galaxy A71 na Tyršově náměstí 
– nalezený telefon uložen na MP Roztoky 
jako nález, zveřejněno na webových strán-
kách MP Roztoky, následujícího dne zjiš-
těn majitel, nalezený telefon mu byl pře-
dán, majitel by touto cestou chtěl poděkovat 
poctivému nálezci; 
n�13. 5. oznámena dopravní nehoda se zra-
něním v ulici Lidická – na místo přivolána 
rychlá zdravotnická pomoc, na  místo též 
policisté skupiny dopravních nehod PČR, 
kteří si dopravní nehodu převzali;
n�14. 5. ve  schránce důvěry MP Roztoky 
nalezena karta Multi Pass Cars Sodexo – 
nalezená karta uložena na  MP Roztoky, 
zjištěna majitelka, ještě téhož dne majitel-
ce nalezená karta předána, majitelka by 
touto cestou chtěla poděkovat poctivému 
nálezci; 
n�14. 5. v rámci hlídkové činnosti nalezeno 
na parkovišti v ulici Braunerova odstavené 
dlouhodobě neprovozované vozidlo tov. 
zn. Škoda 120,  nezpůsobilé provozu na po-
zemních komunikacích – zadokumentová-
no, výzva na vozidlo, výzva zaslána i pro-
vozovateli vozidla, oznámeno Silničně 
správnímu úřadu při MÚ Roztoky;
n�14. 5. oznámeno, že v obci Únětice v ulici 
Svatý Ján zvoní na zvonky domů podezřelá 
osoba, vydávající se za elektrikáře – hlídka 
na místo, provedeno místní pátrání po oso-
bě s negativním výsledkem;
n�14. 5. oznámen nález svazku klíčů, uložen 
na MP Roztoky, zveřejněno na webo-

Z deníku Městské policie Roztoky
V	této	rubrice	bychom	rádi	občany	roztok	informovali	o	činnosti	Městské	policie	roztoky,	a	to	za	období	
od	6.	5.	do	31.	5.	2021:	

Vážení rodiče, dne 9. 9. 2021 se pod zášti-
tou starosty města Roztoky uskuteční slav-
nostní akt vítání dětí, které se narodily 
v období od 1. července 2019 do 30. červ-
na 2021.

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 adre-
su na  Městský úřad Roztoky, a  to buď  
e-mailem na adresu korunkova@roztoky.cz, 
osobně u paní Korunkové, nebo telefonic-
ky na  čísle 220  400  226, a  to nejpozději 
do  konce srpna 2021. Pozvánka s  uvede-

ním místa a času konání bude včas zaslána 
poštou.

Podmínkou slavnostního přivítání je tr-
valý pobyt dítěte v našem městě. 

� l

Ivana�Korunková
matrika

Vítání dětí v Roztokách

Ing.�Michal�Hadraba�
místostarosta,	předseda	
komise	stavební,		
dopravní	a	rozvoje	
města
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vých stránkách MP Roztoky, města Rozto-
ky a Facebooku – skupina Roztoky;
n�15. 5. oznámeno obsluhou BČS MOL 
v  Přílepské ulici, že dochází k  incidentu 
mezi dvěma zákazníky v  prostoru BČS – 
hlídka na  místo, provedeným vytěžením 
zúčastněných osob zjištěno že došlo k napa-
dení mezi osobami, ke zranění osob nedo-
šlo, na místo i hlídka PČR Libčice, kvalifi-
kováno a šetřeno jako podezření z přestupku 
proti občanskému soužití;
n�16. 5. oznámen spadlý strom v  místě 
na  stráni nad serpentinou, který zasahuje 
do  silnice – na  místo hasičský záchranný 
sbor, který spadlý strom odřízl a uklidil z ko-
munikace, o potřebě další likvidace odříznu-
tého stromu vyrozuměn ředitel TS Roztoky; 
n�16. 5. cestou PČR oznámeno posprejová-
ní kontejnerů v ulici Za potokem s tím, že 
podezřelé osoby z místa utekly – na místě 
od  svědka zjištěn popis podezřelých osob 
a směr, kam tyto osoby utekly, provedeno 
místní pátrání dle získaného popisu s ne-
gativním výsledkem, na  místo též hlídka 
PČR Libčice, která si událost převzala jako 
podezření z trestného činu sprejerství;
n�16. 5. ve večerních hodinách oznámeno 
pohřešování nezletilé tříleté dívky, která se 
ztratila v  prostoru Řivnáče – přivolána 
hlídka PČR Libčice, dále se do  pátrání 
po  pohřešovaném dítěti zapojili strážníci 
MP Roztoky mimo službu, Sbor dobrovol-
ných hasičů Roztoky, Hasičský záchranný 
sbor Roztoky, pátrací vrtulník PČR, hlídky 
PČR, psovod PČR, Sbor dobrovolných ha-
sičů Libčice a dobrovolníci, dívka nalezena 
v ulici Přílepská u objektu VTP v pořádku 
bez zranění, předána rodičům;
n�17. 5. oznámeno odcizení kola z os. auto-
mobilu tov. zn. Škoda, zaparkovaného 
v ulici Opletalova – vzhledem ke způsobe-
né škodě (poškozené závity úchytu kol), 
bylo oznámení předáno PČR Libčice; 
n�18. 5. v rámci hlídkové činnosti nalezeno 
v ulici Nad vinicemi odstavené vozidlo tov. 
zn. Nissan Murano, nezpůsobilé provozu 
na  pozemních komunikacích – zadoku-
mentováno, na  vozidlo vylepena výzva 
ke zjednání nápravy nebo odstranění vozi-
dla z pozemní komunikace, tato výzva za-
slána i  provozovateli vozidla, oznámeno 
Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky; 
n�18. 5. v rámci hlídkové činnosti nalezeno 
v ulici Nad vinicemi odstavené vozidlo tov. 
zn. Škoda Octavia, bez r. z., zjevně nezpů-
sobilé provozu – dle VIN čísla v  evidenci 
vozidel byl zjištěn provozovatel vozidla, za-
dokumentováno, na  vozidlo vylepena vý-
zva ke  zjednání nápravy nebo odstranění 
vozidla z pozemní komunikace, tato výzva 
zaslána i provozovateli vozidla, oznámeno 
Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky; 

n�18. 5. ve  schránce důvěry MP Roztoky 
nalezena platební karta Equa Bank – zjiš-
těn majitel, kterému byla nalezená platební 
karta předána, majitel by touto cestou chtěl 
poděkovat poctivému nálezci; 
n�19. 5. ve  schránce důvěry MP Roztoky  
nalezena Lítačka  – uložena na MP Rozto-
ky, zjištěna majitelka, které byla předána, 
majitelka by touto cestou chtěla poděkovat 
poctivému nálezci; 
n�21. 5. v rámci hlídkové činnosti nalezeno 
na parkovišti v ulici Zaorálkova odstavené 
dlouhodobě neprovozované vozidlo tov. 
zn. Škoda 120,  nezpůsobilé provozu na po-
zemních komunikacích – zadokumentová-
no, výzva na vozidlo, výzva zaslána i pro-
vozovateli vozidla, oznámeno Silničně 
správnímu úřadu při MÚ Roztoky;
n�21. 5. oznámeno vloupání do objektu stav-
by rodinného domu na křižovatce ulic Pu-
chmajerova a Na Vyhlídce – na místě zjiště-
no, že bylo odcizeno elektrické a  aku 
pracovní nářadí, na místo hlídka PČR Libči-
ce, která si věc na místě převzala jako pode-
zření z trestného činu krádeže vloupáním;
n�21. 5. oznámeno rušení nočního klidu 
z  jednoho z  bytů bytového domu v  ulici 
Felklova – hlídka na místo, zábava ztišena, 
přestupek proti veřejnému pořádku vyře-
šen na místě domluvou;
n�24. 5. oznámeno, že obyvatel jednoho 
z bytů v DPS na náměstí 5. května již dva 
dny nevychází – na místo přivolán HZS, 
rychlá zdravotnická pomoc a PČR, hasiči 
provedli násilné otevření bytu, na podla-
ze v  kuchyni nalezeno tělo bez známek 
života, na  místě si událost převzala PČR 
Libčice;
n�25. 5. oznámeno, že v ulici Nádražní se 
pohybuje poblíž nádražní budovy kachna 
s káčaty a  je obava, aby je nepřelo nějaké 
projíždějící vozidlo – hlídka na  místo, 
na  místo též člen mysliveckého sdružení, 
kachna s káčaty odchycena členem mysli-
veckého sdružení a  vypuštěna do  volné 
přírody u Vltavy;
n�25. 5. ve večerních hodinách oznámeno 
fyzické napadení mezi nezletilými osoba-
mi, ke kterému došlo v odpoledních hodi-
nách v ulici Masarykova – na MP Roztoky 
se dostavila poškozená nezletilá osoba 
za přítomnosti svého zákonného zástupce, 
kvalifikováno a  šetřeno jako podezření 
z přestupku proti občanskému soužití;
n�27. 5. v rámci hlídkové činnosti na parko-
višti v ulici Obránců míru nalezeno odstave-
né vozidlo tov. zn. Škoda Felicia combi ne-
způsobilé provozu na  pozemních 
komunikacích – zadokumentováno, výzva 
na vozidlo, výzva zaslána i provozovateli vo-
zidla, oznámeno Silničně správnímu úřadu 
při MÚ Roztoky;

n�27. 5. v rámci hlídkové činnosti zjištěno 
prohlídkou stanoviště kontejnerů na třídě-
ný odpad v ulici Felklova, že byl odpad pa-
pírové krabice uložen mimo kontejnerové 
nádoby – zadokumentováno, na  papíro-
vých krabicích zjištěn adresát, tento bude 
vyzván k podání vysvětlení, kvalifikováno 
a šetřeno jako podezření z přestupku proti 
veřejnému pořádku;
n�28. 5. oznámeno rušení nočního klidu 
hlasitou hudbou v  oblasti Solník – zjištěn 
zdroj hlasité hudby z pozemku zahradní ko-
lonie U  křížku, hlasitá hudba ztlumena, 
přestupek proti veřejnému pořádku (rušení 
nočního klidu) vyřešen na místě domluvou;
n�29. 5. oznámena žádost PČR při řešení 
události v  prostoru zahrádkářské kolonie 
U Zastávky v Žalově, kde má osoba vyhro-
žovat druhé osobě nožem – hlídka na mís-
to, na místo i hlídka PČR Libčice, zjištěno, 
že mělo docházet pouze k slovnímu uráže-
ní, k napadení osob nedošlo, kvalifikováno 
jako podezření z  přestupku proti občan-
ského soužití, věc si na místě převzala hlíd-
ka PČR Libčice; 
n�29. 5. oznámeno rušení nočního klidu 
hlasitou hudbou z prostor zahrádky restau-
race Eiffel na Tyršově náměstí – provozova-
tel restaurace upozorněn na rušení nočního 
klidu, vyzván ke  zjednání nápravy, hlasitá 
hudba ztišena, přestupek proti veřejnému 
pořádku vyřešen na místě domluvou;
n�29. 5. nález platební karty Fio Banka 
ve schránce důvěry MP Roztoky – naleze-
ná platební karta uložena na MP Roztoky, 
odeslána příslušnému bankovnímu ústavu 
(Fio Banka).

Závěrem bych chtěl moc poděkovat 
všem, kteří se zúčastnili pátrání po pohře-
šované nezletilé dívce dne 16. 5. ve večer-
ních hodinách v oblasti Řivnáče, tj. Sboru 
dobrovolných hasičů Roztoky, Hasičskému 
záchrannému sboru Roztoky, Sboru dob-
rovolných hasičů Libčice, policistům PČR 
a zejména dobrovolníkům z řad veřejnosti 
za jejich pomoc.

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



9Červen 2021

téma měsíce

Proč�pořizujeme�nový�
územní�plán?
Platný ÚP vznikl v  roce 1995 a  svojí for-
mou definuje využití jednotlivých pozem-
ků s přesností a podobou odpovídající datu 
svého vzniku. Jeho vypovídací schopnosti 
byly překonány, navíc vlivem rozvoje měs-
ta bylo nutné některé plochy města dodefi-
novat, potvrdit či změnit charakter pozem-
ků, nastavit regulativy zastavěnosti.

Společným zájmem tedy je, aby nový ÚP 
byl základním koncepčním dokumentem 
našeho města pro usměrňování jeho roz-
voje. 

Je třeba si také připomenout, že k 31. 12. 
2022 končí platnost všech územních plá-
nů na území České republiky, které byly po-
řízeny před rokem 2007. Za účelem narov-
nání tohoto stavu rozhodlo zastupitelstvo 
města v roce 2012 o pořízení nového ÚP. 

Jeho skutečné pořizování bylo zahájeno 
v  roce 2016 volbou nového určeného za-
stupitele pro územní plánování a schvále-
ním zadání nového ÚP na úrovni zastupi-
telstva města.

Že tvorba nového ÚP bude proces velmi 
komplikovaný, jsme nastínili v Odrazu čís-
lo 4 v roce 2015. V té době jsme netušili, že 
za  přispění neaktivnosti pořizovatele MÚ 
Černošice a epidemiologické pandemie se 
nám projednání prodlouží až do roku 2021. 

Kdy�bude�nový�ÚP�dokončen?
Abych mohl na  tuto otázku odpovědět, 
musím v prvé řadě konstatovat, co muselo 
proběhnout.

Po více než roční komplikaci z důvodu 
pandemických opatření jsme využili zmír-
nění opatření a přistoupili k vyhlášení ter-
mínu 2. veřejného projednání nového ÚP 
na  den 20. 5. 2021. Místem konání bylo 

stanoveno po dohodě s paní ředitelkou naší 
základní školy Mgr.  Olgou Janouškovou 
venkovní hřiště ve vnitrobloku školy, jako 
záložní varianta v případě deště byla přijata 
možnost použití malé tělocvičny. Počasí 
nepřálo, a tak škola nabídla kompletně při-
pravit jednací síň – tělocvičnu –  k uskuteč-
nění veřejného projednání nového ÚP. Tě-
locvična byla pracovníky školy vybavena 
židlemi v dostatečném rozestupu, vybave-
na audio- a  videotechnikou, náležitě celý 
den vyvětrána, u  vstupu vybavena dezin-
fekčními prostředky. Po důkladné kontrole 
bylo veřejné projednání v 16.00 hod. zahá-
jeno. Za  toto zázemí patří naší základní 
škole velký dík.

Konstatuji, že bylo zaplněno cca 90 pro-
cent židlí. Účast aktivních občanů tedy 
byla jako vždy velmi početná. Tato skuteč-
nost nás velmi těší a navazuje na náš názor, 
že tento územní plán je tvořen v úzké spo-
lupráci mezi občany města a zodpovědný-
mi pracovníky zastupujícími město při 
tvorbě tohoto nového ÚP. 

Projektant T-plan představil poslední 
vypořádanou verzi ÚP po  prvním veřej-
ném projednání. Následně bylo v  diskusi 
zaznamenáno celkem 11 příspěvků občanů 
k důležitým tématům, mezi kterými zmi-
ňuji např. šířku komunikace V Úvoze, po-
dobu skladu kontejnerů a jeho okolí u pří-
jezdu do Roztok, možné varianty propojení 
Roztok a Klecánek v místě přívozu, řešení 
zásobování pitnou vodou horních Roztok, 
šířka komunikace Šebkova – Levohradec-
ká, odstínění zelení domů podél ulice Pří-
lepská, řešení hlavního napojení nové lo-
kality na bývalém zemníku prostřednictvím 
panelové cesty za STK, a ne ulicí Za Cihel-
nou.

V závěru veřejného projednání bylo opět 
zdůrazněno, že do sedmi dnů od veřejného 
projednání má každý právo na  podání 

svých námitek či připomínek. Jen pro po-
řádek připomínám:
n�připomínku může podat kdokoli, námit-
ku pouze vlastníci pozemků a staveb, do-
tčených návrhem, oprávněný investor a zá-
stupce veřejnosti;
n�připomínky i námitky se podávají u po-
řizovatele ve  lhůtě k  tomu určené (ta je 
vždy oznámena veřejnou vyhláškou).

Termín�možného�
schválení�nového�ÚP?
Před schválením musí proběhnout nezbyt-
né činnosti. V první řadě v průběhu měsíce 
června budou obdržené námitky a připo-
mínky vyhodnocovány létajícím pořizova-
telem Ing. arch. Bočkem a určeným zastu-
pitelem.

Následně pořizovatel MÚ Roztoky vyzve 
dotčené orgány státní správy k vydání je-
jich stanovisek. Termín na tato stanoviska 
je zákonem stanoven do 30 dnů od obdrže-
ní písemnosti, tedy do konce července t. r. 

Konečné vyhodnocení všech stanovisek 
bude tedy probíhat v měsíci srpnu, s před-
pokladem předložení konečného návrhu 
nového ÚP na zasedání zastupitelstva měs-
ta v měsíci září, nejpozději v říjnu 2021. 

Zastupitelstvo bude rozhodovat o schvá-
lení nového ÚP hlasováním, v případě do-
sažení většiny hlasů bude ÚP schválen, dru-
hou variantou bude jeho odmítnutí, které 
povede k zapracování požadovaných změn 
a ke konání dalšího veřejného projednání. 

Závěrem pevně věřím, že nový ÚP bude 
předložen zastupitelstvu ke schválení v po-
době, která bude souborem výsledků ob-
jektivní diskuse mezi pořizovatelem a ob-
čany města. Vždyť jeho obsah bude 
nástrojem pro formu růstu našeho města 
a  tím i  zajišťování kvalitního života nás 
obyvatel této výjimečné lokality v blízkosti 
hlavního města.  l

noVÝ ÚZeMnÍ PLÁn – PRoČ ho pořizujeme, kDY bude dokončen?
Vážení	spoluobčané,	navazuji	tímto	na	předcházející	
články,	které	vás	informovaly	o	procesu	pořizování	nového	
Územního	plánu	města	roztoky	(dále	ÚP).	z	důvodu	jeho	
významnosti	pro	nadcházející	období	růstu	a	tvorby	rozvoje	
města	si	vás	dovoluji	tímto	článkem	informovat	o	tom	
nejdůležitějším.

Ing.�Zdeněk�Richter
místostarosta	a	určený	
zastupitel	pro	územní	
plánování

Územní plán je poslední téměř dva roky 
v  Roztokách velmi aktuálním tématem. 
Vyvolává různé veskrze negativní nálady 
a emoce. Jejich příčinou je někdy neznalost 

anebo mylná představa občanů o  vzniku 
a účelu tohoto dokumentu. Proto si pojď-
me ještě jednou říci, co to vlastně ten 
územní plán je a jak vzniká.

Ušetřím čtenáře nudné citace paragrafů 
zákona stavebního a jiných, ty lze snad-
no najít na  internetu. Pokusím se tento 
složitý proces zjednodušit. Odbor-

Územní plán popáté

 ➔
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níci na stavební právo snad budou sho-
vívaví.

1)		CO	Je	TO	VLASTNě	TeN		
ÚzeMNí	PLÁN

Ve zkratce, územní plán je strategický do-
kument města (obce), ve kterém ukotvuje 
svůj budoucí rozvoj v oblasti výstavby. De-
klaruje, kde se v  budoucnu bude stavět 
(bude moci stavět), kde zůstane zeleň a kde 
(a zda vůbec) město potřebuje novou silni-
ci, kanalizaci, školu, kompostárnu nebo ji-
nou potřebnou infrastrukturu.

Pokud bychom územní plán neměli, těž-
ko bychom například vysvětlovali majite-
lům pozemků na Řivnáči nebo třeba upro-
střed Tichého údolí, že zde nemohou 
postavit pěknou skladovou halu anebo jistě 
lukrativní obytný soubor „Řivnáčské vý-
hledy“. 

V  neposlední řadě je to též informace 
pro případné kupce pozemku. Koupí-li ně-
kdo pozemek u Vltavy, na kterém územní 
plán zamýšlí cyklostezku, nebude pak pře-
kvapen, že na svém nově nabytém pozem-
ku nemůže realizovat Golf Resort Vltava 
River. 

2)		A	TO	Mi	MěSTO	NA	MéM	NA		
POzeMKU	POSTAVí	NěJAKé		
DOMY	NeBO	SiLNiCi?

Tady se dostáváme k  hlavním zádrhelu. 
Vymezení nějaké plochy nebo stavby 
na mapě územního plánu automaticky ne-
znamená, že hned po jeho schválení naje-
dou na  můj pozemek bagry, odvezou mě 
i s postelí v radlici pryč a ihned započnou 
s  jakousi stavbou, kterou si architekti / 
úředníci / zastupitelé / vedení města vymy-
sleli. Ach, ta do  nebe volající nespravedl-
nost. Tak to opravdu NE.

Představme si teď pozemek pana Nová-
ka, plný trávy a  stromů. Územní plán 
na něm z nějakého důvodu vymezí plochu 
pro domky, silnici, školu a  park. Anebo 
skladovou halu anebo úplně něco jiného. 
Co to pro majitele znamená? Pokud chce 
pozemek nechat tak, jak je, vůbec nic. Ni-
kdo mu nemůže přikázat, aby část svého 
pozemku poskytl nebo prodal, nikdo ho 
nemůže nutit, aby na něm postavil domky 
nebo školu. Rozhodne-li se ovšem poze-
mek zhodnotit, něčím pěkným jej zastavět, 
v té chvíli přichází na řadu územní plán se 
svými zákazy, příkazy a požadavky. 

Z uvedeného platí jediná výjimka. Jestli-
že se jedná o důležitou liniovou stavbu (sil-
nici, trubní či elektrické vedení), může být 
využit tzv. institut vyvlastnění ve veřejném 
zájmu, ovšem i  vyvlastnění je za  peníze. 
Vyvlastnění by se ale nemělo nadužívat. 
A i když už je to v územním plánu použito, 

dotažení takové stavby do zdárného konce 
vůbec není jednoduché. Přece jen v demo-
kratické zemi je soukromé vlastnictví ne-
dotknutelné a vzpomínka na znárodňová-
ní stále příliš živá. 

Stejné je to třeba s  rozšířením uličního 
prostoru. Sahá-li zamýšlené rozšíření ulice 
na  soukromý pozemek, neznamená to, že 
se budou hned bourat ploty. Územní plán 
vstupuje aktivně do hry až ve chvíli, kdy si 
majitel pozemku chce postavit garáž (kůl-
nu, kurník) hned u  plotu. Stavební úřad 
povolí v takovém případě stavbu až za hra-
nicí budoucí komunikace. Je to tak vymyš-
lené proto, aby plánovaný záměr nebyl 
do  budoucna zablokován novými stavba-
mi. Aby výstavba měla nějaký logický rá-
mec, řád, aby nenastala stavební anarchie.

3)		JAK	ÚzeMNí	PLÁN	VLASTNě	
VzNiKÁ?

Vznik územního plánu (nebo i  jeho změ-
ny) má svá přesná pravidla a fáze dané zá-
konem. Záměr, zadání, návrh pro 1. pro-
jednání, 2. projednání atd. Podrobně to tu 
již bylo párkrát popsáno, pro právní puris-
ty doporučuji ke  studiu stavební zákon 
s jeho prováděcími vyhláškami. Zde struč-
ně v kostce: přípravu zahájí obec (zastupi-
telstvo) pověřením úředníka – architekta 
a jednoho ze zastupitelů (pověřený zastupi-
tel), kteří sestaví zadání. To je ten důležitý 
dokument, do  nějž může obec integrovat 
své představy a záměry. S tím pak pracuje 
architekt, vybraný (tedy přidělený) městu 
ve výběrovém řízení, a zástupci města mají 
již malé šance do toho zasahovat. Architekt 
má své představy a nápady, někdy dost od-
lišné od představ města, někteří architekti 
navíc bývají dosti tvrdohlaví. Samozřejmě 
probíhají koordinační schůzky, kde lze po-
stup přiměřeně korigovat, ale ne v zásad-
ních rysech.

Práce na UP není jako u jiných projektů, 
kde má obec v pozici investora na kontrol-
ních dnech poslední slovo. Při tvorbě 
územního plánu je ve hře onen úředník – 
architekt, tzv. pořizovatel, který na proces 
dohlíží, spousta zákonů a prováděcích vy-
hlášek, názory různých dalších státních 
úřadů (ochrana přírody, lesů…). Územní 
plán je pak autorským dílem architekta –
zpracovatele. Zpracování UP může navíc 
trvat i mnoho let (v Roztokách jsme začali 
před více než devíti lety), město se vyvíjí 
a ne všechny změny se daří průběžně za-
pracovávat. 

4)		VeŘeJNé	PrOJeDNÁNí,		
PŘiPOMíNKY	A	NÁMiTKY

Pak tedy nastane kýžené veřejné projedná-
ní, při kterém se dílo představí veřejnosti 

– nu mnohdy i představitelé města jsou za-
skočeni některými nápady. Ne vše se stihne 
promyslet, prokonzultovat a  dohodnout 
předem. Všichni pošlou své námitky a při-
pomínky, které pořizovatel s  pověřeným 
zastupitelem podrobí přísnému zkoumání. 
Těm rozumným vyhoví a (po schválení za-
stupitelstvem) předá architektům upravené 
zadání, tzv. pokyn, podle kterého musí své 
dílo upravit. A to již dostává územní plán 
podobu, kterou (snad) všichni chtěli. 

A  tak to přesně probíhalo i u nás v po-
sledních dvou letech. Byli jsme rádi za mno-
ho rozumných připomínek a námitek, které 
upozorňovaly na nesmysly v 1. verzi územ-
ního plánu (a že jich tam bylo). Většina ná-
mitek také byla akceptována a do 2. verze 
již zapracována. 

Nyní v druhém kole jsme již měli k při-
pomínkám jen pár nedořešených částí.

Píšu to tady proto, aby bylo jasné, že není 
třeba dělat z veřejných projednání kovboj-
ku, sepisovat petice a komentovat vše slo-
vy: „Kdo mohl takové hovadiny vymyslet?“ 
Většina záměrů měla jistě bohulibé důvo-
dy, ne vše se však vždy trefí do konceptu. 
Stačí tedy v  klidu napsat konstruktivní 
a stručnou připomínku nebo námitku. 

My, jakožto zástupci města, nebereme 
připomínky nebo námitky nějak úkorně. 
A  nebereme je na  lehkou váhu. Naopak, 
jsme za ně rádi, neboť často opravdu odha-
lí naši profesní slepotu a otevřou nám oči, 
upozorní na  cosi, co jsme přehlédli. Ani 
my, natož architekti – zpracovatelé, neznají 
celé Roztoky zcela dopodrobna. Samozřej-
mě ne všem je možné vyhovět, protože ne 
všude lze stavět.

 Všichni určitě chceme územní plán, kte-
rý umožní udržitelný rozvoj města včetně 
všech potřebných občanských vymoženos-
tí a  na  druhou stranu nám dá do  rukou 
mocnou zbraň proti sobecké a  přebujelé 
výstavbě. Snad dokument, který (doufej-
me) schválí zářijové zastupitelstvo, takový 
bude.

Vypadá to možná, že tu přicházím s kříž-
kem po funuse, druhé veřejné projednání 
je za  námi, v  září zřejmě zastupitelstvo 
územní plán schválí. Ale ne, není tomu tak, 
v  budoucnu budeme ve  stejném duchu 
schvalovat regulační plány, jistě přijdou 
i  změny územního plánu, tedy téma je 
a bude stále živé.  l

Ing.�Michal�Hadraba�
místostarosta,	předseda	
komise	stavební,		
dopravní	a	rozvoje	
města
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Každý, kdo chce koupit pozemek k výstav-
bě či podnikání v jakékoli obci, by měl nej-
prve zamířit na obecní úřad a seznámit se 
s platným územním plánem. Aby nekoupil 
louku v trvale zeleném pásmu jako staveb-
ní pozemek a potom nebyl překvapen tím, 
že tam nepostaví ani kůlnu (realitky si 
s tím někdy příliš hlavu nelámou).

Je totiž základní povinností stavebního 
úřadu u každé žádosti o stavební povolení 
(resp. územní rozhodnutí) posoudit, zda 
stavba není v rozporu s územním plánem.

Územní plán je v pravdě základním záko-
nem každé obce. Řečeno lidovou hláškou: 
„přes ustanovení územního plánu nejede 
vlak“. Územní plán zásadním způsobem re-
guluje výstavbu v  obci a  stanoví závazná 
kritéria jeho rozvoje. Prosazuje oprávněný 
veřejný zájem, garantuje vyvážený rozvoj 
sídelního útvaru a jeho základní podmínky.

Deklaruje dlouhodobý vývoj obce a práv-
ní jistoty při využití pozemků (v pozitivním 
i negativním slova smyslu). Role územního 
plánu je důležitá i v tom, že do značné míry 
konzervuje stav schválený zastupitelstvem 
a brání tak živelnému expanzivnímu rozvo-
ji zástavby na úkor zeleně a veřejných ploch. 
Neřeší ale detaily výstavby, ty následně 
upravují až regulační plány.

Regulovat�začali�již�
naši�dědové
První snahy o regulaci výstavby v naší obci 
jsou datovány již na konec 19. století. Důle-
žité byly regulační a zastavovací plány Roz-
tok v meziválečném období, které položily 
základ velkorysému založení horních Roz-
tok. Druhá světová válka přerušila tento 
pozitivní vývoj a  poválečné období mělo 
zcela jiné starosti a politické vize. Znovu se 
začalo o „Směrném územním plánu“ hovo-
řit koncem 60. let minulého století. V roce 
1971 byla zpracována Koncepce města 
Roztoky, jako přípravný analytický mate- 
riál pro tento plán. Koncept územního plá-

nu pak byl předložen až o 10 let později, ale 
čistopis byl stále v nedohlednu. Nebylo to 
ani tak chybou či liknavostí tehdejšího ve-
dení města, spíše důsledkem zkostnatělého 
systému plánování a byrokratického řízení. 
Je třeba přiznat vedení města i houževnatý 
odpor vůči novému panelákovému sídlišti 
pro ministerstvo vnitra a  ministerstvo 
obrany na Solníkách.

Stěžejní�rozhodnutí�
Občanského�fóra
Věc se hnula kupředu až se změnou režimu 
v  roce 1989. Z  iniciativy OF byl vytvořen 
tým architektů, který začal územní plán 
města zpracovávat. Tým přitom vycházel 
z  prvorepublikové urbanistické koncepce. 
Vznik územního plánu a projednávání jeho 
dílčích etap nebylo jednoduché, lépe řeče-
no bylo značně konfliktní, a  to z  důvodu 
rozdílných zájmů obce a vlastníků jednotli-
vých pozemků. Proto se nepodařilo schvá-
lit územní plán již v prvním volebním ob-
dobí 1990–1994. Na pořad zastupitelstva se 
dostal až v  polovině roku 1995, půl roku 
po  volbách, přičemž polovina zastupitelů 
byla nových, bez hlubší znalosti předchozí-
ho procesu projednávání. Územní plán 
také definitivně odvrátil hrozbu vedení 
vnějšího dopravního okruhu Prahy napříč 
Roztoky a zejména Žalovem (v linii finské 
domky, Solníky, Panenská II, Panenská I).

Radikální�změna�–�
pozemkové�restituce
Územní plán byl zpracován kvalitně, ale 
bohužel v sobě nesl i „dračí vejce“. Tím byl 
nový fenomén – pozemkové restituce. 
S  tímto faktorem územní plán prakticky 
nepočítal, protože v  době, kdy vznikal 
na projekčních prknech, se ještě o restitu-
cích mluvilo jen v rámci politických úvah. 
Tento systémový nedostatek se posléze 
ukázal jako fatální, když byly v  restituci 
vráceny soukromým vlastníkům prakticky 

veškeré polnosti v obci, v územním plánu 
ovšem vyznačené jako potenciální rozvo-
jová, tedy zastavitelná území. Stále se ještě 
občas objevují mylné informace, že obec 
své pozemky nevýhodně prodala develo-
perům. Přitom je to úplně jinak. Develope-
rům své pozemky prodali restituenti, ze-
jména většinový vlastník, Ing.  St. Mareš, 
tehdy trvale žijící v Austrálii. Pokud uděla-
lo město nějakou chybu, pak tu, že v lednu 
2001 přijalo Změnu územního plánu č. 1, 
která podstatně rozšířila možnosti zástav-
by na polích v oblasti Dubečnice.

Okolnosti tohoto kroku jsou nejasné. Již 
dva měsíce po  přijetí Změny č. 1 prodal 
restituent své pozemky na Solníkách i Du-
bečnici, které mu byly připsány až v červnu 
roku 2000, bez konzultace s městem spo-
lečnosti Ekospol, a. s. (výše kupní ceny 
není známa). 

Finále�šestnáctiletého�úsilí
Počátkem nového století pak byla snaha 
vytvořit nový územní plán, který by tuto 
chybu částečně korigoval. V létě roku 2006 
byla na  stole první verze jeho zadání, ale 
potom přišly na  podzim volby a  všechno 
bylo jinak – práce byly zastaveny. Obnove-
ny byly až ve volebním období 2010–2014, 
neboť vyšlo nařízení, že platnost všech sta-
rých územních plánů obcí končí 31. 12. 
2020. I když byl tento termín prodloužen 
o dva roky, je nanejvýš žádoucí nový územ-
ní plán přijmout. Tento nový základní zá-
kon obce bezpochyby nepotěší každého, 
zejména vlastníky některých pozemků. Při 
jeho přípravě se střetávají různé zájmy – 
veřejný i privátní, a není snadné najít přija-
telný kompromis. Nemůže ani odstranit 
fatální chybu Změny č. 1 z roku 2001, ne-
boť změna využití pozemků ze stavebních 
zpět na ornou půdu by znamenala žalobu 
o  náhradu škody za  zmařenou investici 
ve výši stamilionů korun. Sousední bohaté 
Úholičky se touto cestou vydaly, ale v mož-
nostech našeho momentálně zadluženého 
města to bohužel není.  l

Základní zákon obce

50. výročí založení jednotky profesionálních hasičů v Roztokách

Dne	20.	května	se	uskutečnilo	opakované	veřejné	projednání	nového	územní-
ho	plánu	našeho	města.	Pokud	nenastanou	komplikace,	v	září	tohoto	roku	by	
mělo	zastupitelstvo	tento	dokument	schválit.

Ač historie roztockého hasičstva je jistě 
delší, na  letošního 1. července připadá  
50. výročí založení profesionální hasičské 
jednotky v našem městě. I když dobrovol-
ným hasičům nelze ubírat jejich zásluhy 

a pro město jsou velmi důležití, mít ve měs-
tě i stanici profesionální je určitě velký bo-
nus. Jsme rádi, že je v našem městě máme. 
Potěšilo nás, když jsme na radě města z úst 
jejich velitele slyšeli, že i  oni jsou hrdí 

na Roztoky a s pýchou vozí na svých autech 
nápis „HS Roztoky“. Bohužel jsou občas 
ve stínu svých dobrovolných kolegů, kteří 
jsou po Roztokách tak nějak více „proflák-
nutí“.

Stanislav�Boloňský
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Původně byly oslavy tohoto jubilea pláno-
vány na  letošní jaro, spojené s  oslavou 
stočtyřicetiletého výročí založení dobro-
volných hasičů. Ze zřejmých důvodů je ale 
nebylo možné uskutečnit. Možná se to po-
daří během léta, bude-li nám čínský viřík 
milostiv. Sledujte tedy bedlivě naše měst-
ská média – Odraz, web a „fejsbúk“, ať tuto 
jistě velkolepou akci neprošvihnete.

Přečtěte si teď krátký vhled do  historie 
nejen profesionální jednotky tak, jak mi ji 
poslal ppor.  Vladimír Došek, velitel roz-
tocké hasičské stanice, a  pár dat z  jejich 
činnosti. A než se pustíte do čtení, podě-
kujme jim společně za  jejich nelehkou 
a obětavou práci.

Z�historie�hasičů�v�Roztokách
Sbor dobrovolných hasičů v Roztokách byl 
založen v  roce 1881 na  návrh tehdejšího 
správce místní „Dynamitky“, která stávala 
na  pravém břehu Vltavy. Začátky byly 
skromné a zázemí měli hasiči v hospodář-
ském dvoře zámku. První velké hašení, 
kterého se zúčastnili, byl požár Národního 
divadla v Praze. V té době byla ve vybavení 
sboru čtyřkolová stříkačka. V  následují-
cích letech hasičská jednotka pomáhala 
nejen při požárech a  povodních, ale také 
asistovala při mnoha kulturních a  spole-
čenských akcích. V současnosti je jednotka 
vybavena technikou CAS* 32 T 815, CAS 8 
Avia a  vozidlem Ford Ranger. V  srpnu 
2020 JSDH dostala z dotačního programu 
EU a za  finanční podpory města Roztoky 
novou velkokapacitní CAS SCANIA. Měs-
to Roztoky vybavuje JSDH především pro-
středky pro práci na vodě a k ochraně před 
povodněmi. V této oblasti mají dobrovolní 
hasiči bohaté zkušenosti, což prokázali při 
mimořádných událostech v  roce 2002 
a  2013, kdy značnou část území města 
ohrožovala rozvodněná Vltava. V součas-
né době probíhá výstavba nové budovy po-
žární zbrojnice sboru dobrovolných hasičů 
v Masarykově ulici, která bude novým zá-
zemím nejen pro dobrovolné hasiče, ale 
také bude sloužit jako výjezdové stanoviště 
pro Zdravotnickou záchrannou službu.

Historie�profesionální�
jednotky
Původní malou zbrojnici, která sloužila 
„dobrákům“ od roku 1903, převzali v roce 
1971 profesionální hasiči a po zásadní pře-
stavbě začali budovu o rok později užívat. 
Začátky činnosti měli komplikované již sa-
motným faktem, že jejich zásahový obvod 
sahal až k Sázavě na území „Jílovska“ a do-
jezdové časy byly více než hodinové. Tehdy 
se sloužilo ve  třech hasičích na  směnu. 

V  roce 1995 byl stav ve  směně navýšen 
na pět hasičů a to trvá dodnes. V roce 1998 
došlo k  další rekonstrukci, prostory se 
zvětšily o místnosti v 1. patře a tím přibylo 
dost místa pro společné užívání požární 
stanice profesionální i  dobrovolnou jed-
notkou. Tento stav je zachován do  dneš-
ních dnů. V roce 2016 byla do tří stání au-
tomobilových garáží nainstalována 
lamelová automatická vrata, což přispělo 
k  výraznému urychlení procesu výjezdu 
jednotky k ohlášené události. V tuto chvíli 
prostory požární stanice vyhovují potře-
bám k  užívání oběma jednotkami HZS, 
i když v budoucnu bude třeba řešit nevy-
hovující stav tzv. starých garáží v  severní 
části objektu. 

BěHeM	PŘeDeŠLÝCH	PADeSÁTi	LeT	
Se	NA	POSTU	VeLiTeLe	HASiČSKé	
STANiCe	VYSTŘíDALi:

ppor. Pavel Dvořák 1. 7. 1971 – 1. 7. 1981
ppor. Josef Horálek 1. 7. 1981 – 31. 12. 2002
kpt. Bc. Milan Strádal 1. 1. 2003 – 31. 12. 2018
ppor. Vladimír Došek 1. 1. 2019 – dosud

Současnost
Současný stav v hasebním obvodu profesio- 
nálního sboru HZS Středočeského kraje 
stanice Roztoky: 16 hasičů, z  toho vždy  
jeden velitel stanice v  denním režimu  
a 15 hasičů v nepřetržitém provozu. Služby 
se střídají po  24 hodinách ve  třech smě-
nách, vždy od 7.00 do 7.00 druhého dne. 
Výjezd naší jednotky je do  dvou minut 
od vyhlášení poplachu.

Technika stanice HZS STČ kraje Rozto-
ky zahrnuje automobilovou cisternu CAS 
20 SCANIA, automobilovou cisternu CAS 
32 TATRA 815, automobilový žebřík s ma-
ximálním dosahem 30 metrů AZ 30 MER-
CEDES BENZ, dopravní automobil DA 
VW TRANSPORTER, velitelský automo-
bil VEA NISSAN PATROL, automobil ve-
litele stanice VEA ŠKODA FABIA, ČLUN 
MARINE 17 F HD a kombinovaný hasicí 
přívěs. 

V  zásahovém obvodu stanice je 16 obcí 
o celkové ploše 104 km2 s počtem cca 29 tisíc 
obyvatel. V  roce 2015 bylo do  hasebního 
obvodu stanice přidáno území městské 
části Prahy 6 – Sedlec, Suchdol a Lysolaje, 
kde roztočtí profíci zasahují společně 
s HZS hl. m. Prahy.

Trocha�nudné�statistiky
Počet výjezdů naší stanice Roztoky HZS 
STČ kraje za  rok 2020 byl 222; z  toho  
46 požárů, 35 dopravních nehod, 16 pla-
ných poplachů, 26 ostatních zásahů  
a 99 technických zásahů. Z toho 53 událos-
tí v katastru města Roztoky. 

V  roce 2020 se Jednotka sboru dobrovol-
ných hasičů Roztoky účastnila společně 
s naší jednotkou u 32 událostí z celkového 
ročního počtu 222 událostí naší stanice. 
Z  celkového počtu 53 událostí na  území 
města Roztoky zasahovala společně s naší 
jednotkou u 20 událostí.

V letošním roce má naše jednotka HZS 
stanice Roztoky od  začátku roku do  7. 6. 
2021 zatím 107 událostí. Z toho 36 v katas-
tru města Roztoky. 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů se 
v  letošním roce účastnila u  10 událostí, 
z toho u 8 v katastru města Roztoky. 

V hasebním obvodu HZS Středočeského 
kraje stanice Roztoky je 7 jednotek Sboru 
dobrovolných hasičů, které jsou určené 
k plošnému pokrytí. Tyto jednotky zřizují 
jednotlivé obce a  jsou metodicky řízené 
HZS STČ kraje. Mají výjezd do 10 minut 
od  vyhlášení poplachu a  doba jízdy do   
10 minut z místa požární zbrojnice. Podle 
tohoto kritéria jsou zařazovány do jednot-
livých poplachových stupňů, tak aby byly 
na  místě události nejdéle do  20 minut 
od vyhlášení poplachu. 

Tyto jednotky se minimálně jedenkrát 
za  rok účastní celodenních stáží na  naší 
stanici. Při nich se organizuje výcvik a ško-
lení. Společně s naší jednotkou se v průbě-
hu roku účastní jednotlivých cvičení k zdo-
konalování akceschopnosti a znalosti rizik 
v  hasebním obvodu. Při těchto stážích se 
prohlubuje spolupráce mezi HZS A JSDH. 

JeDNOTKY	DOBrOVOLNÝCH	HASiČů	
SPADAJíCí	DO	HASeBNíHO	OBVODU	
STANiCe	HzS	rOzTOKY:

4x jednotka sboru dobrovolných hasičů 
JSDH JPO III s  územní působností 

rOK UDÁLOSTi

1890 Stoletá	povodeň.	Poškozeno	
mnoho	domů	u	řeky	Vltavy.

1894 Požár	rozlehlého	hospodářství	
a	okolních	domů.

1895 Požár	velkostatku.

1937
Požár	po	zásahu	bleskem	–	
vyhořela	restaurace	a	kabiny	
Okrašlovacího	spolku.

2002

Velká	tisíciletá	povodeň.	Po-
škozeno	mnoho	domů	u	řeky	
Vltavy		
a	v	Tichém	údolí.

2007–2011 Požár	hotelu	Maxmiliánka,		
celkem	7x	požár.

22.	9.	2012 V	7.13	požár	restaurace	Koliba	
Tiché	údolí	(úmyslné	zapálení).

2013 Povodeň	–	zaplaveno	několik	
domů.

NěKOLiK	HiSTOriCKÝCH	ÚDAJů	
O	VěTŠíCH	UDÁLOSTeCH	Ve	MěSTě	
rOzTOKY
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Stalo�se�17.�června�roku�1901
Zachovalo se množství dokumentů o  pří-
pravě tohoto „velkého okamžiku“ městyse, 
které probíhaly několik týdnů! Bohužel 
jsem nikde nenašel zmínku o tom, jak tuto 
chvíli prožil sám starý mocnář, mezi pros-
tým lidem českým zvaný „starej Procház-
ka“. Toto humorné rčení údajně vzniklo 
právě tohoto roku, kdy císař navštívil krá-
lovské město Prahu a  prošel se po  novém 
mostě z Újezdu k Národnímu divadlu. Tra-
duje se, že nešikovný (či naopak šikovný?) 
typograf Světozoru (?) vysadil pod snímek 
mocnáře kráčejícího po mostě jazykově ne-
správný titulek: „Procházka na mostě“ mís-
to správného procházka po mostě. Tato leg-
rační chybička se okamžitě ujala a zlidověla. 
Pamatuji si, že ještě moje babička tak staré-
ho císaře běžně titulovala. Ve  skutečnosti 
však pod fotografií ve zmíněném časopisu 
tento titulek nenajdete. Je možné, že ozna-
čení „starej Procházka“ je o  10 let starší, 
z návštěvy císaře na pražské jubilejní výsta-

vě v roce 1891, kde se v novinách skvěl titu-
lek Procházka na výstavě. V každém přípa-
dě to cosi vypovídá o naší národní povaze.

Sláva�jak�o�Božím�těle
Ale zpět k  historické události, z  níž se 
v  muzeu zachovala dokonce i  autentická 
fotografie jásajících družiček i dalšího obe-
censtva, v čele s místními vašnosty.

Císař cestoval do severních Čech nobles-
ním dvorním vlakem, čítajícím osm vago-
nů. Údajně šlo o  nejluxusnější vlakovou 
soupravu v tehdejší Evropě, byla vyrobena 
pražskou firmou Ringhoffer.

Když vlak vyjel ze Sedlce směrem k Roz-
tokům, daly to na vědomost výstřely z mož-
dířů. Při vjezdu do prostoru nádraží zazněla 
císařská hymna. Na peroně stály vyrovnané 
řady školní mládeže a družiček v bílých ša-
tičkách, které sypaly pod kola vlaku růže 
a květiny. V čele zástupů stáli členové zastu-
pitelstva městyse Roztoky a obecních zastu-
pitelstev v Úněticích a Žalově. Doprovázeni 

byli katolickým duchovenstvem, ale i  zá-
stupci židovské náboženské obce. Defilé se 
dále zúčastnili členové tělocvičné jednoty 
Sokol, jednoty Tyl, roztocké Průmyslové be-
sedy, sboru dobrovolných hasičů, sbor uči-
telský, úřednictvo a  služebnictvo místních 
firem. Samozřejmě též i virilník, majitel vel-
kostatku Josef Leder, a jako nejvyšší úředník 
též okresní hejtman Alois Pokorný. Delikát-
ní na této opulentní slávě je to, že vlak jen 
přibrzdil a volně roztockým nádražím pro-
jel, aniž by třeba jen na chvilku zastavil.

Touto příhodou jsme se inspirovali 
v roce 2003, kdy jsme s Tomášem Novot-
ným zinscenovali (troufám si říci úspěš-
nou) taškařici s příjezdem císaře Františka 
Josefa I., jehož představoval historik Jiří 
Rak, do Roztok.

Když jsem četl popis události z  roku 
1901 v  Národních listech, vybavila se mi 
vzpomínka na  situaci z  dětství, kdy jsme 
coby žáčci všech dejvických škol v květnu 
roku 1961 jásavě (dobrovolně povinně) ví-
tali v Praze na tehdejší Leninově, dnes Ev-
ropské třídě, prvního sovětského kosmo-
nauta Jurije Gagarina. Projel v  otevřené 
limuzíně, v ruce kytici, mávaje davům.

Historie se prostě opakuje, byť ve velmi 
odlišných kulisách.  l

Stanislav�Boloňský

Roztoky, Libčice nad Vltavou, Holubice –
Kozinec, Středokluky.
3x jednotka sboru dobrovolných JSDH 
JPO V s místní působností – Úholičky, Ho-
roměřice, Kněževes. 

V zásahovém obvodu roztocké stanice je 
areál firmy VUAB Roztoky, kde je velké 
množství nebezpečných chemických látek 
a  hořlavých kapalin, dále skládka komu-
nálního odpadu v  Úholičkách, důležitá 
rychlostní komunikace D7 spojující Prahu 
a  Chomutov, železniční koridor Praha–
Drážďany, dále jsou zde velké skladovací 
objekty a  v  neposlední řadě zde protéká 
řeka Vltava. V Roztokách je z hlediska vel-
ké složitosti zásahu provozováno několik 
objektů, soukromá nemocnice v  Tichém 
údolí, LDN, domov Alzheimer, domov pro 
seniory a Středočeské muzeum. Charakte-
ristický je pro tuto severozápadní oblast 
od  Prahy velký rozvoj výstavby v  obcích 
zásahového obvodu stanice. Typově jde 
především o  rodinné domy, objekty pro 
bydlení, velké prodejny a  skladovací haly. 
Tento rozvoj s  sebou především nese ná-
růst dopravy a obecně přetěžování stávající 
infrastruktury. S  tím jsou spojené i  typy 

událostí, které se za poslední léta změnily 
z ryze zemědělského zaměření na výjezdy 
charakteristické spíše pro městské aglome-
race, jako jsou dopravní nehody, technické 
zásahy a  spolupráce se zdravotnickou zá-
chrannou službou. Výškové budovy určené 
pro bydlení se v rámci zásahového obvodu 
stanice nacházejí v  Roztokách a  ve  městě 
Libčice nad Vltavou. Za  zmínku stojí, že 
naše jednotka zasahuje na  rychlostní ko-
munikaci D7 Praha–Chomutov v  úseku 
směrem z Prahy od letiště Václava Havla až 
po  benzinovou pumpu Robin Oil u  obce 
Středokluky a frekventované silnice č. 240 
vedoucí z  Prahy do  Kralup nad Vltavou, 
kde velmi často dochází k těžkým doprav-
ním nehodám. 

V roce 2007 se zde stala velká ekologic-
ké havárie v  obci Statenice – Černý Vůl, 
kdy po  dopravní nehodě cisterny došlo 
k  vylití cca 30  000 litrů nafty do  půdy 
a do Únětického potoka. Tato událost za-
sáhla úsek potoka od obce Statenice po ce-
lém území Tichého údolí až po  ústí 
do řeky Vltavy. V roce 2018 jsme zasaho-
vali u dopravní nehody linkového autobu-
su 316 v  Horoměřicích s  velkým počtem 

zraněných a s tragickými následky. V roce 
2018 došlo k  velkému požáru ve  třetím 
stupni požárního poplachu v  recyklační 
lince na  plasty na  skládce v  Úholičkách. 
V roce 2019 došlo k požáru v okolí želez-
niční trati od  zabrzděného kola vlaku 
na  úseku od  Prahy–Sedlec až po  Libčice 
nad Vltavou na 12kilometrové trase a ná-
slednému požáru stráně ve skalnatém těž-
ko přístupném terénu nad vlakovou za-
stávkou v  Řeži. Na  místě zasahoval 
vrtulník a pomocí závěsného vaku prová-
děl hašení. Zásah trval týden. V roce 2019 
došlo k požáru  sběrny použitých akumu-
látorů v obci Tursko ve  třetím poplacho-
vém stupni. Zásah trval týden a zúčastnilo 
se ho 150 hasičů z okolních obcí i soused-
ních krajů. V  roce 2019 jsme zasahovali 
v důsledku extrémního sucha u nezvykle 
velkého počtu požáru polí v našem haseb-
ním obvodu.  l

*CAS – Cisternová automobilové stříkačka

Ing.�Michal�Hadraba
místostarosta

ppor.�Vladimír�Došek
velitel	stanice	roztoky

„Výročí roku“
Krásná	výstava	o	historii	Severní	dráhy	z	Prahy	do	Drážďan	(„z	Vídně	
na	sever“),	která	byla	otevřena	3.	června	ve	Středočeském	muzeu	v	roztokách	
(vřele	doporučuji	starším	i	mladším,	ba	i	nejmladším),	připomněla	i	jedno	
„významné“	letošní	výročí,	totiž	120	let	od	chvíle,	kdy	Jeho	Apoštolské	
císařské	a	královské	Veličenstvo	František	Josef	i.	zvolna	projelo	vlakem	
roztockým	nádražím,	kde	ho	zdravily	jásající	davy.
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

Přes sedmdesát lokálních tvůrců a značek, 
divadlo Cirkus Nostalgie, výborné jídlo 
a pití a hlavně skvělá atmosféra – to vše si 
užili návštěvníci jarního DESIGN LOCKu. 
„Dlouho jsme nevěděli, zda akce bude 
kvůli epidemiologické situaci moct pro-
běhnout,“ popisuje napínavé plánování 

hlavní pořadatelka Adéla Laube. „Loni 
nám jarní DESIGN LOCK překazila koro-
na, ale letos už to naštěstí vyšlo, a to včetně 
krásného počasí.“

Akce, která se na zámku koná s podpo-
rou města a Středočeského muzea už čtvr-
tým rokem, se v  průběhu let stala nejna-

vštěvovanější v Roztokách. Cílem je nejen 
podpořit lokální tvůrce, ale samozřejmě 
nabídnout také pestrý a  originální sorti-
ment návštěvníkům. Ten zahrnuje vše 
od módy přes přírodní kosmetiku, hračky, 
bytové doplňky až po grafiku, knížky, šper-
ky a  další hodnotné handmade výrobky. 
Skladba výrobců je vždy volena s ohledem 
na kvalitu a různorodost. 

Vedle originálních výrobků je pokaždé 
součástí také doprovodný program, který 
letos tvořily kreativní dílničky a především 
série vystoupení divadla Cirkus Nostalgie, 
jež bavilo jak malé, tak dospělé. „Chtěla 
bych poděkovat všem partnerům, ať už sa-
motnému Středočeskému muzeu, městu 
Roztoky, Středočeskému kraji a  stavební 
firmě Pohl, díky kterým může být DESIGN 
LOCK v takovém měřítku a s tak kvalitním 
doprovodným programem,“ říká Adéla 
Laube a  dodává: „Máme skvělé ohlasy 
a mám radost, že mnoho lidí díky DESIGN 
LOCKu navštíví nejen zámek, ale vyrazí 
pak třeba i do Tichého údolí, Únětic nebo 
Žalova a  poznají, jak pěkné okolí tady 
máme.“

Pokud vám jarní design market utekl, 
tak si poznačte do kalendáře neděli 5. září, 
kdy je naplánovaný další DESIGN LOCK. 
Podrobnosti najdete na www.designlock.cz 
nebo na sociálních sítích.  � l

Adéla�Laube

Co�je�to�projekt�KlokTex?
Kontejnery na  textil, oblečení a  obuv pro 
děti i dospělé.

Jde o  charitativní a  ekologický projekt, 
který podporuje především Fond ohrože-
ných dětí Klokánek. Po celé České republice 
jsou rozmístěné kontejnery s logem klokán-
ka na sběr nepotřebného, avšak použitelné-
ho oblečení a  obuvi. Odevzdáním tako-
výchto oděvů, obuvi, textilu, ale i  hraček 
do těchto kontejnerů se jejich dárci přímo 
podílejí na pomoci jak materiální, tak hlav-
ně finanční. Více na www.KlokTex.cz.

„Projekt byl spuštěn s cílem pomoci těm, 
kteří naši pomoc potřebují. Díky všem dár-
cům oblečení a obuvi jsme v rámci projek-
tu finančně podpořili charitativní organi-

zace částkou převyšující 3 miliony korun. 
Tuto pomoc se budeme i přes nelehké ob-
dobí snažit nadále navyšovat,“ říká 
Ing.  Pavlína Klementová, jednatelka spo-
lečnosti.

Efektivita�klíčem�k�podpoře
Projekt KlokTex zahrnuje stovky kontejne-
rů rozmístěných po  celé České republice. 
Město Roztoky se do projektu pomoci za-
pojilo již před lety. V rámci projektu se musí 
velmi efektivně řešit provoz celého systému, 
jejich výrobu, svoz a  třídění odevzdaného 
textilu a obuvi, aby náklady s tím spojené, 
nepřevýšily přínosy celého projektu.

Jednou ze zásadních nákladových polo-
žek je svoz odevzdaného textilu a  obuvi. 

Optimální plánování svozů s ohledem jak 
na  rozmístění kontejnerů, tak zejména 
na  jejich naplnění, tak zásadně ovlivňuje 
efektivitu celého procesu a  má přímý do-
pad do nákladů projektu.

Vedení projektu KlokTex si pro řešení 
optimalizace svozů vybralo společnost 
Sensority, s.r.o. Díky této spolupráci se op-
timalizují náklady svozu a také se přispívá 
ke snížení emisí díky chytré logistice.  l

Nicole�Nouir�Křížková�
ředitelka	projektu

Jarní Design Lock je za námi, těšme se na zářijový!

Moderní technologie pomáhají v charitativních projektech

Poslední	květnovou	neděli	proběhl	na	roztockém	zámku	
jarní	design	a	handmade	market	DeSiGN	LOCK.	Akce,	která	
se	letos	bude	konat	ještě	v	září	a	během	adventu,	se	stala	
již	tradičním	roztockým	podnikem	a	pokaždé	přiláká	velké	
množství	návštěvníků.	

O	nových	technologiích	se	mluví	často	a	v	různých	
souvislostech,	málokdy	se	však	dozvídáme,	že	mohou	
pomáhat	i	ohroženým	dětem,	jako	například	v	projektu	
KloKtex.
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ŽIvOT ve MĚSTĚ

Vzhledem k  tomu, že jsme se dlouho ne-
mohli setkávat, společně tvořit a cvičit, roz-
hodli jsme se s našimi lektorkami, že naše 
aktivity budou probíhat i  o  prázdninách. 
Využijte tedy této možnosti a informujte se 
u našich lektorek a lektora na přesné časy, 
termíny a podmínky setkávání.

Připravujeme již i oblíbené zájezdy a diva-
dla. Určitě se máme na co těšit. Věříme, že 
toto léto bude krásné a veselejší.

Za výbor SPCCH Roztoky
�Vladimíra�Drdová
	předsedkyně

sPccH – začíná léto a my opět rozjíždíme  
naše aktivity

PrOGrAM	AKTiViT:

pondělí:		
14.00–16.00	otevřen	Klub	seniorů,		
Havlíčkova	713,	Marcela	Tříšková,		
tel.	732	667	890

14.00–15.00	Procházky	po	roztokách	s	ho-
lemi	Nordic	Walking	–	budou	pokračovat	po	
prázdninách

(sraz	Klub	seniorů),	Blanka	Humplová,		
tel.	776	845	466

úterý:		
dopoledne	Angličtina	pro	seniory		
(začátečníci,	pokročilí)	

(Klub	seniorů),	Adéla	Kořínková,		
tel.	721	722	024

10.00–11.00	Tanec	pro	radost		
(taneční	sál	zUŠ)	

Lucie	Kárová	Šrámková,	tel.	603	833	786

13.30–15.00	Pétanque	–		
začínáme	22.	6.	(hřiště	u	DPS)

Petr	Fuksa,	tel.	602	261	925

14.00–15.00	Měření	tlaku,	cukru	v	krvi,		
saturace	kyslíku

(1.	úterý	v	měsíci),	(Klub	seniorů),		
Petra	zajícová,	tel.	736	766	445	

16.00–16.45	Cvičení	mozku	a	paměti		
(Klub	seniorů)	

Milada	Slavatová,	tel.	604	249	196

středa:		
dopoledne	Cvičení	kardiaků	(taneční	sál	zUŠ)	

Lenka	Švecová,	Naďa	Vanková,		
Blanka	Humplová	

info	a	přihlášky:	Lenka	Švecová,		
tel.	606	651	816

čtvrtek:		
9.30–12.00	Klub	pletení,	háčkování		
(Klub	seniorů)

Andrea	Pištěková,	tel.	605	252	328	

14.00–16.00	otevřen	Klub	seniorů,		
Havlíčkova	713,	Marcela	Tříšková,		
tel.	732	667	890	

pátek:		
15.00–18.00	rukodělné	dílny	začínáme		
v	pátek	2.	7.	(Klub	seniorů)	

Markéta	Hrůzová,	tel.	723	800	922,		
Vlaďka	Drdová,	tel.	606	893	292	

sobota:		
8.00–11.00	Klub	paličkování	(Klub	seniorů)

Pavla	Sládečková,	tel.	731	150	785	

Divadla:		
Milada	Slavatová,	tel.	604	249	196

Zájezdy:		
Jaroslava	Pařízková,	tel.	732	217	507

CViČeNí	MOzKU	A	PAMěTi	–		
KAŽDé	ÚTerÝ	OD	16	HODiN		
(KLUB	SeNiOrů)

Pomocí	her	a	kvízů	procvičujeme	mozek	i	paměť	
a	udržujeme	si	tak	duševní	svěžest	a	pohodu.

info:	Milada	Slavatová,	tel.	604	249	196	

KLUB	PLeTeNí	A	HÁČKOVÁNí	–		
KAŽDÝ	ČTVrTeK	OD	9.30		
CCA	DO	12.00	HODiN	(KLUB	SeNiOrů)	

Přijďte	mezi	nás.	Pletení	nás	chytlo.	S	naší	
lektorkou	Andreou	Pištěkovou	vyrábíme	krásné	
čepice,	šály,	svetry,	šaty.	inspirujeme	se	módními	
časopisy,	radíme	si	navzájem.	Naše	členky	jsou	
od	mladých	maminek	až	po	zralé	seniorky.

info:	Andrea	Pištěková,	tel.	605	252	328

TANeC	PrO	rADOST	–	KAŽDé	ÚTerÝ	
OD	10.00	DO	11.00	HODiN		
(TANeČNí	SÁL	zUŠ)	–	O	PrÁzNiNÁCH	
DLe	DOMLUVY	S	LeKTOrKOU

Motto:„Tančit	může	každý,	bez	ohledu	na	talent	
a	věk.	Důležitá	je	chuť	tančit,	radost	z	pohybu	
a	splynutí	s	hudbou.“

Nejedná	se	o	cvičení,	ale	tančení,	kde	se	prolínají	
různé	styly	tance	(balet,	latina,	standart,	výrazo-
vý	tanec,	ale	i	moderní	formy	tance)	uzpůsobené	
dané	skupině	tanečnic.	Vychází	z	břišního	tance,	
je	více	dynamický,	ale	zachovává	si	uvolněnost	
a	ladnost	břišního	tance.	Dochází	zde	ke	zlepšení	
držení	těla,	pohyblivosti	a	k	celkovému	uvolnění.	
Tanec	pro	radost	jako	bonus	ještě	přidává	při	pra-
videlném	tančení	i	redukci	váhy	a	hlavně	zlepšení	
celkové	kondice.

Nové	zájemkyně	uvítá	skvělá	parta	tanečnic.

info:	Lucie	Kárová	Šrámková,	tel.	603	833	786

PéTANqUe	V	rOzTOKÁCH	–		
KAŽDé	ÚTerÝ	OD	13.30,	zAČíNÁMe	
V	ÚTerÝ	22.	6.	(HŘiŠTě	U	DPS)	

Malá	rozcvička	…	a	jde	se	na	to!	Jak	se	přiblížit	
koulí	do	vyznačeného	trojúhelníku?	A	dá	se	vůbec	
trefit	obloukem	koule,	která	je	od	vás	6	metrů?	
Přijďte	si	to	vyzkoušet	s	mezinárodním	trenérem	
pétanque	Petrem	Fuksou.	

info:	Petr	Fuksa,	tel.	602	261	925� l

Vzpomínka�
Dne	29.	5.	2021	
nás	navždy	opustil	
náš	milovaný	
manžel,	tatínek,	
tchán,	dědeček	
a	strýc,	pan	
Jaroslav	Poláček.	
Kdo	ho	znal,	prosím	věnujte	mu	
vzpomínku.		 l	

Děkují	manželka	s	rodinou.

Městem�chodily�královničky�
V	pondělí	24.	května	byl	v	roz-
tockých	ulicích	k	vidění	půvab-
ný	průvod	královniček.	Na	sva-
todušní	pondělí	se	děvčátka	
z	roztočích	kroužků	Kolíček	
a	Kolečko	již	počtvrté	v	řadě	
oblékla	do	svátečních	krojů	
a	v	čele	s	královnou	a	ratolest-
mi	zdobeným	baldachýnem	
za	radostného	zpěvu	a	vinšová-
ní	procházela	městem.	

Vedoucí	kroužku	Antonie	
Hlavicová	a	Anežka	Heinzlová	
dokázaly	s	dětmi	připravit	
dojemnou	podívanou,	která	
přinesla	mnoho	radosti	nejen	
zúčastněným,	ale	i	přihlížejícím	
a	kolemjdoucím.	Není	bez	
zajímavosti,	že	vymírající	tra-
dici	králenských	svatodušních	
průvodů	přinesla	do	města	
právě	Anežka,	která	ji	pod	
patronací	roztoče	s	holčičkami	
nejen	oživila,	ale	i	udržuje.	
Pokud	si	nechcete	tuto	parádu	
nechat	napřesrok	ujít,	začněte	
od	velikonoční	neděle	počítat	
padesát	dní.	Královničky	opět	
vyrazí	do	světa	přivítat	léto	
a	svými	zpěvy	a	koledováním	
zajistí	dobrou	úrodu	a	prospěch	
celému	městu.		 l

Karolína�Šípalová

 

POZVÁNKA
 

 

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.

  

základní organizace Roztoky

 pořádá 

                                           

ČLENSKOU SCHŮZI

                              
  

v jídelně Základní školy Roztoky

 

 

Účast přislíbili vrcholní představitelé města 

 
 

Za výbor SPCCH Roztoky vás k účasti zve

 
                                                                     

Vladimíra Drdová

 
                                                                        

předsedkyně SPCCH Roztoky

 
  

 
 

 
1. Zahájení
2. Slovo mají hosté
3. Zpráva členů výboru o činnosti v roce 2018, 
    
4. Zpráva kontrolní komise za rok 2018
5. Zpráva o hospodaření za rok 2018 
    a návrh rozpočtu na rok 2019
6. Usnesení
7. Diskuse (návrhy, podněty a připomínky)

v úterý 16. dubna 2019 od 16 hodin

a pracovnice sociálního oddělení městského úřadu

a plán činnosti na rok 2019, nové a připravované akce  

Program:
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

iNzerCe

PŘIJĎTE SI ZACVIČIT 
podle počasí = venku nebo v tělocvičně

PRÁZDNINOVÝ BODYSTYLING
PONDĚLÍ a ČTVRTEK 18-19h 

Karimatky a čistou sportovní obuv s sebou.
CENA 100,- Kč za jedno cvičení

nebo PERMANENTKA 6 vstupů za 500,-Kč, PERMANENTKA 12 vstupů za 900,- Kč,
 PERMANENTKA PRO ČLENY SOKOLA 12 vstupů za 200,- Kč. 

TJ SOKOL - víceúčelové hřiště, Tyršovo náměstí 480
w w w.sok roz.cz

od 12. 7. 2021

HIPPOCAMP 16. - 20. 8. 2021

Čas:     8:00 – 17:00 hod
Věk:     7 – 9 let  (1. – 3. ročník)
Cena:  3.500,- Kč

Děti čeká například hledání kamene mudrců, závody na 
létajících košťatech nebo výroba kouzelnické hůlky. 

V ZOO Praha budeme lovit fantastická zvířata a procházkou 
přes Tiché údolí si dojdeme na máslový ležák.

Kemp je veden českými učiteli a anglickými rodilými mluv-
čími. Jeho hlavním cílem je zbavit děti ostychu z komunika-  
ce v cizím jazyce a povzbudit je do dalšího učení angličtiny.

V ceně kempu jsou zahrnuty obědy a veškeré materiály pro 
celotáborovou hru.

Odpolední a dopolední svačinu si děti nosí z domova.

  info@young-hippocampus.cz  |  www.young-hippocampus.cz

ZŠ ZDENKY BRAUNEROVÉ,  ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 470, ROZTOKY
Dvojjazyčný (česko-anglický příměstský kemp) inspirovaný 

příběhem Harryho Pottera. 

Přihlášky zasílejte přes kontaktní formulář v záložce kempy na webových 
stránkách nebo mailem na adresu:

YH LETAK POTERCAMP A4.indd   1 4/26/21   9:28 PM

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Filharmonický komorní orchestr | Barbara Pazourová – harfa, Tatiana Čudová – zpěv

27. 6. 2021|17:00

Program:
G.F.Händel−Koncert pro harfu a smyčce B dur Op.4
Slavné muzikálové melodie
E.H.Grieg−Suita  Z časů Holbergových  Op.40

SVÁTKY HUDBY

www.muzeum.roztoky.cz

Vstupné: 250 Kč
Předprodej: pokladna Muzea

Helena Chvojková, Rám proArt
           Tyršovo náměstí 427, Roztoky
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KULTUrA

V�zajetí�překladu.�Životní�
osudy�překladatele�
Jaroslava�Zaorálka�
Přednáška 23. 6. 2021 od 17.30
Překladatelské dílo Jaroslava Zaorálka, kte-
ré vzniklo v poměrně krátkém období, ale 
přesto je nebývale rozsáhlé, představí lite-
rární historik Mgr. Lukáš Prokop, Ph.D. (Pa-
mátník národního písemnictví), který pro-
mluví o osobním příběhu Zaorálka i o jeho 
práci zahrnující překlady různě oborově 
zaměřených esejů, recenzí knih, filozofic-
kých a teologických pojednání a krásné lite-
ratury nejen pro Dobré dílo staroříšského 
vydavatele Josefa Floriana. 

Z překladů Jaroslava Zaorálka bude číst 
Lukáš Aki Houdek.

Alén�Diviš.�Napiš�dvě�slova
Přednáška 29. 6. od 17.30
O  přátelství roztocké sochařky Hedviky 
Zaorálkové a malíře Aléna Diviše promlu-
ví historička umění Mgr.  Vanda Skálová 
(GASK), která se umělcovým dílem dlou-
hodobě zabývá. Málokdo totiž ví, že právě 
Hedviku Zaorálkovou a Aléna Diviše poji-
lo úzké přátelské pouto a že právě sochařka 
se po smrti svého přítele postarala o  jeho 
uměleckou pozůstalost a  odkaz, které tak 
nezmizely v propasti zapomnění.

Výstava Heda: Kameni, promluv! se koná 
do 22. srpna 2021
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

� l

Markéta�Urfusová

Doprovodný program k výstavě Heda: kameni, promluv!
Výstava	připravená	k	120.	výročí	narození	sochařky	
a	výrazné	roztocké	osobnosti	Hedviky	zaorálkové	
představuje	průřez	jejím	celoživotním	dílem	ze	sbírek	
Středočeského	muzea	v	roztokách	u	Prahy	a	dalších	
institucí	a	sběratelů.	Díky	sňatku	s	vynikajícím	
překladatelem	Jaroslavem	zaorálkem	sochařka	byla	navíc	
v	kontaktu	s	řadou	významných	představitelů	české	
i	evropské	literární	scény,	kteří	jí	byli	nejen	velkým	
inspiračním	zdrojem,	ale	mimoto	rozšířili	okruh	umělců	
i	teoretiků,	s	nimiž	se	stýkala.	K	jejím	nejbližším	přátelům	
patřil	také	Alén	Diviš,	o	jehož	dílo	se	Heda	po	malířově	
smrti	starala	a	je	na	výstavě	zastoupeno.

Pozvání na koncert Local Vocal
Smíšený sbor Local Vocal

vás srdečně zve na koncert

BEATUS VIR
(Pozor! Nejedná se o konspirační ódu o blahoslaveném  

viru, nýbrž o slova žalmu 112 „Blahoslavený muž,  
který se bojí Hospodina“)

Neformální radost ze společného zpěvu proběhne  
v neděli 27. června od 19 hodin v zahradě vily v Roztokách, 

Tiché údolí čp. 125

Těšíme se na vás  

Pořádá Sdružení Roztoč, z.s., 
koncert finančně podpořilo město Roztoky

Koncert�skupiny�Bran�
v�Husově�sboru�
S	radostí	oznamujeme,	že	pro	
vás	na	konec	léta	chystáme	
koncert	skupiny	Bran	
v	Husově	sboru.	rezervujte	
si	čas	v	neděli	29.	8.	2021	
od	15	hodin.	Můžete	se	
těšit	na	nevšední	kulturní	
zážitek	z	poslechu	hudby	
keltské	Bretaně.	Podrobnější	
upoutávku	čekejte	
v	prázdninovém	Odrazu.	
Věříme,	že	se	pandemická	
situace	bude	jen	zlepšovat	
a	koncert	se	tak	bude	moci	
konat.	Těšíme	se	na	vás!		 l

Kristýna�Ptáčková��
a�Jarmila�Kučerová��

farářky

Jaroslav Zaorálek 

Alén Diviš
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KULTURA

KULTURNÍ�KALENDÁRIUM�–�ČERVEN-ČERVENEC
2.	12.	–	22.	8.	
2021 Heda.	Kameni	promluv!	Život	a	dílo	sochařky	Hedviky	zaorálkové Středočeské	muzeum,	

roztoky

5.	5.	–	31.	10.	
2021

Americký	klub	dam	–	exteriérová	výstava	v	zahradě	Braunerova	mlýna.	
Každý	den	od	10.00	do	18.00	hod.

zahrada	Braunerova	mlýna,		
roztoky

4.	6.	–	10.	10.	
2021

z	Vídně	na	sever	–	výstava	k	170.	výročí	zprovoznění	Severní	státní	dráhy	
z	Prahy	do	Drážďan

Středočeské	muzeum,		
roztoky

19.	6.		
So

Malířský	plenér	–	celodenní	kurz	akvarelu,		
zaměřený	na	krajinomalbu.		
Od	10.00	hod.

Středočeské	muzeum,		
roztoky

22.	6.
Út

zahradní	slavnost	–	pořádá	roztoč	pro	všechny	děti	a	dospělé.		
Od	16.00	hod.

zahrada	vily	čp.	125		
a	Svojsíkovy	sady,	roztoky

23.	6.
St

V	zajetí	překladu	–	životní	osudy	překladatele	Jaroslava	zaorálka	–		
přednáška.			
Od	17.30	hod.

Středočeské	muzeum,		
roztoky

24.	6.
Čt

Jak	jsem	vyhrál	válku	–	divadelní	představení,		
Středočeské	kulturní	léto.		
Od	20.00	hod.

Středočeské	muzeum,		
roztoky

27.	6.
Ne

Svátky	hudby	–	filharmonický	komorní	orchestr.		
Od	17.00	hod.

Středočeské	muzeum,		
roztoky

27.	6.
Ne

Local	Vocal	–	Beatus	Vir,	koncert.		
Od	19.00	hod.

zahrada	vily	čp.	125,		
Tiché	údolí

29.	6.
Út

Alén	Diviš	–	Napiš	dvě	slova	–	přednáška	o	přátelství		
Hedviky	zaorálkové	a	malíře	Aléna	Diviše		
Od	17.30	hod.		

Středočeské	muzeum,		
roztoky

29.	8.
Ne

Skupina	Bran	–	koncert,	hudba	keltské	Bretaně.		
Od	15.00	hod.	

Husův	sbor,		
roztoky

n�Koupím pozemek v Roztokách ke stavbě 
RD nebo pozemek s RD nebo byt. 
Tel. 602 345 089

n�HODINOVÝ MANŽEL – 
tel. 723 424 701

� l

BeLeTrie

Jacobs, A., Nebe nad Kilimandžárem
Mlynářová, M., Bez bontonu, bez konvencí 
Mornštajnová, A., Listopád
Nikolai, M., Čokoládovna
Smith, L., Víno a čáry
Stehlíková, P., Nasterea

PrO	DěTi	A	MLÁDeŽ

Hawking, L., Jirka a loď času
Kinney, J., Strašidelné historky báječného 
kamaráda Rowleyho Jeffersona
Válková, V., Rudolf II. – spiknutí; Doba ka-
menná; Vznik ČSR 1918 
Walliams, D., Něfo
Webb, H., Emily Pírková a schody ke hvěz-
dám 
Wohlleben, P., Půjdeš s námi ven? 

DeTeKTiVKY

Johnes, S.,  Nevlastní sestra
Kellentoft, M., Dívej se, jak padám 
Lapeňa, S., Její konec
Niedl, F., Inspektor s velkým mozkem
Regan, L., Dívka beze jména 

NAUČNÁ

Aleksijevič, S. A., Modlitba za Černobyl
Dvořák, O.,  Krajinou prvních Přemys-
lovců 
Jaremy, Ch., Atlas svalů 
Sinek, S., Začnete s proč

KOUzeLNé	ČTeNí	

Encyklopedie pro předškoláky 
Kouzelné dvoulisty – Historie, Biologie
Mořské pohádky 

HrY	

DixitMemories
Jízdenky, prosím! Londýn 
Túry můry 

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

Za městskou knihovnu 
Tereza�Náhlovská

Městská knihovna informuje

Řádková inzerce 

Nabízíme	vám	výběr	z	novinek	zapsaných	do	fondu	městské	knihovny	během	května	2021.
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nÁZOrY A KOMenTÁŘe

 ➔

Nechci však psát o tom, co si můžeme najít 
a přečíst na Wikipedii. Chci tím jen před-
stavit styl, který je, jako každý jiný, zastou-
pen krásnými a slavnými stavbami, ale také 
stavbami méně hezkými, méně povedený-
mi, a dokonce ošklivými. Gotika, renesan-
ce, secese, kubismus, purismus a  mnoho 
jiných slohů zanechalo lidstvu velké dědic-
tví v podobě velkolepých a krásných staveb 
a  ty se zachovaly, protože představovaly 
hodnotu doby. Ty ostatní, méně hezké, ne-
praktické či přímo ošklivé musely k zemi. 
A to platí i pro stavby funkcionalistické. 

O jedné takové méněcenné stavbě se píše 
v článku Zmizelá a mizející Nádražní v mi-
nulém čísle Odrazu. Autor zde uvádí, že 
funkcionalistický dům čp. 842 v Nádražní 
ulici byl zprzněn před 25 lety. S tím nemo-
hu souhlasit, protože to není pravda. Tato 
stavba byla totiž zprzněna již od  samého 
začátku, už na papíře. Postavit nízkou stav-
bu s  rovnou střechou mezi dva o  mnoho 
vyšší klasické domy se sedlovou střechou, 
vzbuzovalo dojem, že budova ještě čeká 
na dostavbu dalšího patra. Náležela národ-

nímu podniku Svit a v roce 1991 byla zpri-
vatizována včetně obrovských zásob nemo-
derní obuvi. Prodejna měla dvě výlohy 
a skleněné dveře, opatřené mříží, ale tím, že 
byla nízká, se moc světla dovnitř nedostalo.

Od takzvané malé privatizace roku 1991 
se v budově vystřídalo mnoho nájemníků. 
Byl zde zverimex, textil, denní bar, hospo-
da a z malé přilehlé kanceláře cca 4 x 4 me-
try byl zřízen výčep, který se otevíral již 
v pět hodin ráno a nevěřili byste, jak zde 
v tuto brzkou ranní hodinu bylo plno. Vět-
šina štamgastů byli zaměstnanci bývalé pe-
nicilinky, jejich cesta na ranní směnu vedla 
přes tuto občerstvovnu a jeden přes druhé-
ho natahovali třesoucí se ruce po  blaho-
dárném moku. Nikdo, kdo tuto špeluňku 
nenavštívil, si nedovede představit její 
„hustou atmosféru“. Pití jen na stojáka, tla-
čenice pro trochu místa, kouře tolik, že je-
den na druhého skoro neviděl a po orose-
né výloze stékaly hnědé pramínky nasycené 
nikotinem. Ceny zde byly opravdu lidové 
a výčep měl v 11 hodin dopoledne vydělá-
no a zavíral.

A  tak uplynulo dlouhých 17 let, aniž se 
na  budově udály nějaké stavební změny. 
Tudíž, jak říkám, nemohla být budova 
v  této době zprzněna. Pokud autor výše 
zmíněného článku má na mysli zazdění vý-
loh a tím zprznění budovy, stalo se tak až 
v roce 2008, s příchodem klubu pro mladé 
a  později herny. To bylo před pouhými  
13 lety a  ani tento zásah nemohl budovu 
zprznit . Naopak, řešení funkce výloh bylo 
nutné. Pro podnikatelské účely byly nepo-
třebné a  musela se začít řešit letitá únava 
materiálu. Rámy výloh byly silně prohnilé 
a hrozilo nebezpečí, že by sklo mohlo vy-
padnout z  rámů. Z  těchto dvou důvodů 
bylo stavebním úřadem povoleno výlohy 
zazdít, a tak se také stalo. 

A protože budova nemá žádnou hodno-
tu, bude v  blízkém čase zbourána. Bude 
nahrazena výstavbou moderní a Nádražní 
ulice dostane novou podobu. Tento druh 
architektury, který nahradí stávající, zatím 
nemá historické pojmenování. Snad by se 
mu dalo říkat prefabrikatismus. Většina 
staveb tohoto období je totiž budována 
z prefabrikovaných dílců, panelů. Nejčastě-
ji jsou z betonu, často také ze skla, kerami-
ky a kovů, s  tepelně izolačními výplněmi. 
A jaký bude další vývoj? Bude tato výstav-
ba lahodit našemu oku? To opět ukáže čas, 
tak jako to ukázal na budově čp. 842.  l

Tak by mohl začít příběh stavitelské rodi-
ny, která obývala letní vilu od roku 1875, 
tedy více než 100 let. Stavitelův vnuk Edu-
ard Hartl zde žil ještě v 60. letech 20. sto-
letí.

Všechny tři vily v dnešní Riegrově ulici, 
které Rosenberg postavil, měly doposud 
velké štěstí, díky obezřetnosti a kulturnos-
ti svých majitelů si zachovaly původní 
charakter, vyřezávané verandy, balkony, 

skleníky, altány, jezírka i  vegetaci, kore-
spondující s  vilami. Věděli, co koupili 
a kde žijí. 

Bohužel, rok 2021 je pro vilu stavitelovu 
rokem posledním. Konec! Zmizela veran-
da, skleník, balkon, z vily se stává hybrid... 
Dozdívky, přezdívky, bourání. Měla smů-
lu, díky podvodu se stavební dokumentací, 
kterého se dopustil projektant, povolil Sta-
vební úřad Roztoky stavební práce v jiném 

rozsahu než úpravy, které byly předloženy 
ke schválení stavební komisi. Dva plány se 
stejným datem, jen s jinými údaji. Je s po-
divem, že úředníky nezarazily pláno-

Dům čp. 842

Historická vila není pro každého 
aneb tragédie jednoho domu

Funkcionalismus	–	styl,	který	řadíme	do	20.	až	50.	let	20.	století,	ale	někte-
ré	jeho	postupy	a	principy	se	používají	dodnes.	Byl	definován	v	roce	1927	
švýcarským	architektem	Le	Corbusierem.	Vznikl	na	základě	názorů,	myšlenek	
a	přístupů,	které	se	objevovaly	již	v	19.	století.	Ve	druhé	polovině	dvacátých	
let	se	funkcionalismus	nejvíce	rozvinul	a	rozšířil	v	Německu,	Belgii	a	Holand-
sku.	V	Československu	nalezl	svou	vlastní	cestu	a	stanul	v	čele	evropského	
vývoje.	Uplatňoval	se	přibližně	od	roku	1922,	vyvíjel	se	až	do	ii.	světové	války	
i	po	ní,	avšak	počínající	nadšení	a	zápal	od	let	1932–1933	slábly.

Stavební	rada	Antonín	rosenberg	pečlivě	prohlíží	rozsáhlý	pozemek	poblíž	
železniční	trati,	v	tehdy	bezejmenné	ulici,	a	rychle	črtá	jednoduché	poznámky	
na	volné	listy	papíru.	Píše	se	rok	1874	a	stavitel	zvažuje,	který	ze	tří	
stavebních	pozemků	vybere	pro	svou	rodinu.	roztoky	mu	učarovaly.	Taková	
nabídka	se	neodmítá,	i	když	pozemky	stojí	majlant.	„Dva	prodám	a	jeden	si	
nechám,	dcerám	se	tu	bude	líbit,	vila	bude	mít	velkou	zahradu	se	vším	všudy,	
a	mám	to	z	pražské	kanceláře,	co	by	kamenem	dohodil,“	přemýšlí	nahlas.	

Eva�Sodomová
zastupitelka

Vila čp. 98 před necitlivou přestavbou (2019)
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vané kroky stavebníka, přestože vědí, jak 
město dbá na architektonické dědictví his-
torické lokality, o  čemž svědčí i  nedávná 
velmi nákladná a  zdařilá rekonstrukce 
nyní městské Haurowitzovy vily v Tichém 
údolí. Úředník ale koná správně dle sta-
vebního zákona, vila není pod památko-
vou ochranou, takže lze vlastně cokoli, co 
neodporuje zákonu. Stavební úřad nemá 
přece s městským úřadem nic společného.

Na  tomto místě bych chtěla poděkovat 
spoluobčanům, kteří si pořídili k  bydlení 

podobnou historickou stavbu, za  hříšné 
peníze ji zrekonstruovali a jsou na ni pyšní. 
Vědí totiž, kde bydlí, že to není kus pole 
za městem, kde může stát prakticky cokoli, 
že i jejich vila dotváří určité architektonic-
ké dědictví, je součástí souboru, který má 
velkou hodnotu. Ti mají náš obdiv, chodí-
me kolem, zvědavě nahlížíme do  zahrad 
a  kocháme se krásou architektury našich 
předků.

Vila čp. 98 má naštěstí vysoký plot, 
v tomto případě prosím přímo hleď, neboť 

pohled do zahrady spíš vyvolá bezmoc a lí-
tost. Otázka je, která další vila bude 
na řadě...

Poděkování patří i  místostarostovi Mi-
chalu Hadrabovi za  snahu řešit necitlivé 
konání stavebníka.

� l

Marcela�Šášinková
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Nabídka domácích telefonů, videotelefonů, 
kamer a elektronických zařízení pro vstup 

(klasické čtečky, s dlouhým dosahem (až 3 m) 
čtečky obličeje, otisků prstů, ...).  

Můžeme dodat i závory a pohony na vrata 
ovládané dálkově nebo přes mobilní telefon 

Videotelefon 
s úhlopříčkou 18 cm 

Tablo s modře 
podsvícenou 
klávesnicí 

V nabízených systémech lze libovolně kombinovat klasické hlasové telefony 
s videotelefony. Z monitoru se ovládá zámek ve vstupních dveřích, 
komunikace je hlasová, není třeba vyzvedávat sluchátko. V jednom systému 
lze používat více tabel, např. jedno pro zadní a druhé pro přední vchod 

Bezkontaktní čtečka) 

Nabídka přístupových systémů je komplexní a velmi adaptivní. Lze vytvořit nejjednodušší systém s 
jednou levnou čtečkou a stejně tak rozsáhlé systémy s mnoha desítkami čteček.  Počet uživatelů až 

několik tisíc. K dispozici jsou i nekopírovatelné systémy, zcela mimořádné a bezkonkurenční jsou systémy 
s dlouhým dosahem čtení 1 až 3 m. 

.1 

K dispozici jsou kamery 
IP, AHD, DTV a některé 
další. S rozlišením až 5 
aplikací lze sledovat  
i na mobilním telefonu. 

Čtečka otisků prstu  (cca 2 tisíce Kč) 

Čtečka obličeje¨(cca 5 tisíc Kč) 

Kontakt: www.EVSsro.cz, M: 60 22 99 77 5, rosicm@EVSsro.cz 

MP. S bezplatnou 
obraz z kamer 

kamerplikac9 lze 
sledovat 

Příklady zdařilých rekonstrukcívil v Tichém údolí (foto P. Caisl, J. Žirovnický, D. Vokounová 2018–2021)
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Vážení rodiče,
poslední měsíc výuky školního roku 
2020/21 je zde, sice stále v rouškách (3. 6.) 
a PCR testy, ale ve školní budově a pospolu 
– a  to je to nejdůležitější. Některé děti se 
z přemíry volnosti, kdy je rodič soustavně 
nenutí dělat si online úkoly do Učebny, sice 
trochu „zjančily“, ale to se určitě poddá 
a  výsledek prezenční výuky bude i  přesto 
efektivnější a  poznatky i  zážitky trvalejší. 
Tento příspěvek vyjde až koncem června, 
kdy už budou za  námi i  všechny důležité 
poslední písemné práce, budeme si měnit 
učebnice, připravovat třídy na prázdnino-
vý odpočinek a těšit se snad už jen na vy-
svědčení a vždy krásné a dojemné „rozluč-
ky“ s  našimi devítkami, které proběhnou 
28. a  29. června. Vloni se tyto rozlučky 
kvůli epidemii koronaviru nekonaly, tak 
snad nyní bude naše tradice už bez přeru-
šení pokračovat i v dalších letech. 
Hezké počtení vám přeje

Věra�Zelenková

Školní�úspěch�
ve�sportovní�soutěži
Na jaře letošního roku se naše škola zúčast-
nila sportovní výzvy Tělocvik on-line Cha-
llenge, jejímž cílem bylo rozhýbat děti 
po  dlouhém období zavřených tělocvičen 
a motivovat je nejen k pohybu, ale i k tý-
mové spolupráci.

Zúčastněné třídy každý den s  nadše-
ním plnily sportovní úkoly, u  kterých si 

užily spoustu zábavy. Mnohdy se do  vý-
zvy zapojili i  sourozenci a  další členové 
rodiny. Z celé republiky se do akce zapo-
jilo 838 tříd a naše 1. D, 1. E, 2. A a 2. B se 
umístily v první stovce. 

Gratulujeme třídním kolektivům, které 
si kromě radosti ze skvělých výkonů od-
nesly i ceny v podobě sportovních pomů-
cek do hodin Tv.

Za účastníky
K.�Koubíková�s�2.�A,��

M.�Fléglová�s�2.�B,�M.�Chaloupková�s�1.�D��
a�Anna�Jirkovská�s�1.�E

Školní�náměstí�žije!
Plánovali jsme uspořádat na  Školním ná-
městí výstavu pod širým nebem, takovou 
výstavu, ve které bude možné na Školním 
náměstí na připravené šňůry mezi stromy 
volně vystavit díla nejen našich žáků, ale 
i  širší veřejnosti. Z  důvodu nepříznivého 
počasí jsme byli bohužel nuceni přesunout 
ji na další týden. Naším mottem bylo: „Na-
pneme prádelní šňůry a  navěsíme na  ně 
své fotografie, obrázky, malby, vzkazy nebo 
básně, svá přání a necháme je volně odná-

šet větrem …,“ což se nám skutečně po celý 
víkend dařilo. Pokud jste procházeli (ze-
jména v  pátek) okolo vystavených prací, 
mohli jste pozorovat, jak čerstvý vítr točí 
vystavenými díly a  snaží se nám pomoci 
uskutečnit náš původní záměr. Děkujeme 
všem, kteří se k nám svou tvorbou přidali 
a pomohli nám zaplnit a oživit Školní ná-
městí. Děkujeme sousedům za  jejich 
vstřícnost a porozumění, když nám někte-
ré obrázky pomáhali vrátit zpět do impro-
vizovaného výstavního prostoru.

Jitka�Ramdanová

S�Českou�filharmonií�online
Naše třída měla možnost se zúčastnit on-
line hudebního programu České filharmo-
nie. Dopoledne před setkáním jsme ve ško-
le natočili krátký „hudební“ pozdrav pro 
další účastníky hudebního programu a od-
poledne jsme pak my, dospělí, nastavovali 
a zkoušeli připojení. Následující den jsme 
se ve  třídě prostřednictvím platformy 
Zoom a interaktivní tabule spojili s Ondře-
jem Tichým a dalšími muzikanty, třetí tří-
dou z  pražských Vršovic, českými dětmi 
žijícími v Dubaji a s lektorským oddělením 
ČF. Užili jsme si krásné a opravdu zajímavé 
hudební setkání, poznávali jsme tradiční 
i netradiční hudební nástroje, poslouchali 
ukázky hudebních děl, hráli s  ostatními 
účastníky rytmické a  pohybové hry. Po-
znali jsme i  nové kamarády a  pozvali je 
k  nám – třeba do  Tichého údolí nebo 
na Levý Hradec, a těšíme se, že se třeba ně-
kdy ještě setkáme.

Jitka�Ramdanová
l

Školní okénko

Od  1. října opět začnou naše pravidelné 
pohybové aktivity předškolních dětí.
n�SPORŤÁČEK – celodopolední kroužek 
pro děti od 2,5 roku.

Vybíráme takové činnosti, které děti 
zvládnou, aby měly pocit úspěchu. Veškerá 
pohybová a sportovní činnost je uzpůsobe-
na psychomotorickým dovednostem 
a věku dětí. Podporujeme nové dovednos-
ti, orientaci v  prostoru a  spolupráci dětí 
mezi sebou. Naší snahou je, aby děti vní-
maly pohybové a  sportovní aktivity pozi-
tivně a měly z toho samy radost. Děti zkusí 
být bez rodičů ve skupině svých vrstevní-
ků, aby se lépe připravily na následný ná-

stup do mateřské školky. Naučí se tak nava-
zovat nové vztahy, zapojovat se do společné 
činnosti a  seznámí se s  činnostmi, které 
jsou běžné pro mateřskou školu. Veškeré 
aktivity jsou vždy zaměřené na  předem 
dané téma měsíce. Vše se odehrává formou 
hry, neboť ta je pro děti, nejen v  tomto 
věku, činností nejdůležitější. Ve skupině je 
maximálně 10 dětí. Kroužek je ve  dnech 
pondělí až středa 8.00–11.45 hod. v soko-
lovně v Roztokách.
n�GYMBALY – dopolední cvičení rodičů 
s dětmi od 2 let na velkých míčích.

Ideální aktivitou pro správný vývoj dětí 
je právě cvičení rodičů s dětmi. Základem 

lekcí je společná činnost rodiče (prarodiče) 
a  dítěte vedená hravou formou zkušenou 
lektorkou.

Zacvičíme si s pomocí básniček a písni-
ček. Dítě si procvičuje jemnou a  hrubou 
motoriku, rozvíjejí se u něj poznávací pro-
cesy, učí se orientovat v prostoru. Lekce pro-
vázejí básničky, písničky a říkadla, používají 
se pestré hračky a cvičební pomůcky, které 
motivují děti k pohybu, vnímání barev i tva-
rů. Na každé lekci čeká děti pestrá překáž-
ková dráha, kterou s  nadšením zdolávají 
a rozvíjejí své aktuální dovednosti a dochází 
k podpoře spontánního pohybu. Pomůcky 
a  pohybové aktivity v  hodinách různě ob-
měňujeme, aby pohyb byl při cvičení pro 
děti hlavně zábavou a hrou.

Děti se seznamují s  ostatními dětmi 
a dospělými a učí se s nimi spolupra-

s neposednou pastelkou o prázdninách a na podzim
O	letních	prázdninách	neprobíhají	pravidelné	kroužky,	
ale	v	červenci	vyrážíme	na	týdenní	pobyty	rodičů	s	dětmi	
a	v	srpnu	pak	na	příměstský	tábor	pro	děti	od	6	let.
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Hlídání od  malička, pro ty, kteří nechtějí 
nebo nemohou do  velkého kolektivu, 
předstupeň „velké“ školky. Ideální pro zvy-
kání na  odloučení od  rodičů, sociální in-
terakci s vrstevníky, toleranci cizích dospě-
lých, přizpůsobení se, nácvik a  utvrzení 
hygienických a stravovacích návyků. Letitá 
zkušenost.

Tvoříme, zpíváme u  klavíru, tancujeme, 
hrajeme si a denně jsme venku na procház-
kách, hřišti nebo zahradě.

Nabízíme hlídání přes celé prázdniny, 
domluva na telefonu 607 863 259.

Nabíráme nové dětičky na září, počítejte 
s  postupným rozjezdem, preferujeme po-
stupné zvykání dětí, než nastoupíte do za-
městnání.

Přijďte se po ohlášení kdykoli podívat. 
� l

Za hlídací tety
Mgr.�Irena�Čermáková

covat. Cvičení pomáhá rozšiřovat slovní 
zásobu a trénují si i paměť.

Kroužek je ve  středu 10.00–11.00 hod. 
v sokolovně v Roztokách.
n�SPORTOVKY – odpolední cvičení pro 
děti od 4 do 6 let.

Pohybové hry jsou pro děti tohoto věku 
ideálním prostředkem k rozvoji nejen po-
hybových schopností a  dovedností, ale 
i celé osobnosti (dítě se učí spolupracovat, 

chápat a dodržovat pravidla her, fungovat 
ve skupině).

Hravou formou utváříme kladný vztah 
ke  sportu. Základem je všestranná pohy-
bová a  gymnastická průprava se cviky 
na  správné držení těla, rozvoj motoriky, 
rychlosti a obratnosti. Děti se naučí zákla-
dy sportovních her – dovednosti s míčem 
a jiným náčiním, soutěžit společně s kama-
rády. 

Kroužek je ve  čtvrtek 17.00–18.00 hod. 
ve Sportcentru CZU v Suchdole.

V případě zájmu nás neváhejte kontak-
tovat, rezervace jsou možné již nyní.

� l

Za studio Neposedná pastelka

Martina�Sasková
e-mail:	neposedna.pastelka@seznam.cz

www.neposedna-pastelka.wz.cz

Příměstské�tábory
Ještě máme volná místa na  našich pří-
městských táborech. První proběhne 
od 9. do 13. srpna a jmenuje se Malý obje-
vitel. Na holky i kluky od 5 do 8 let čeka-
jí neobyčejné pokusy s  obyčejnými věc-
mi, dobrodružné výlety na  poznáním 
a spousta prázdninových her. Už jen mo-
tto stačí, abyste si udělali představu: 
„Pojďte s námi prožít a objevit Mýty a le-
gendy světa. Je to vzrušující dobrodruž-
ství plné objevů a  záhad, nových doved-
ností a  znalostí. Věříme, že nejlepší 
způsob, jak poznat svět, je si ho prožít 
a užít.“ Tábor povede paní Mgr. Aneta Li-
bjaková, kterou mnozí z vás znají z mateř-
ské školky Přemyslovská a  která je mezi 
dětmi velmi oblíbená. Tábor bude probí-

hat od 8.30 do 16.30 a v ceně je samozřej-
mě oběd i  nápoje. Kdo by se měl nudit 
doma, ať neváhá a  stráví v  Lexiku týden 
plný zábavy. 

Druhý tábor se uskuteční v  týdnu od   
16. do 20 srpna a je určený pro malé i větší 
táborníky – výtvarníky. Ale nebojte, vý-
tvarné nadání není třeba. Prázdninové 
ARTE setkávání povede stejně jako loni 
zkušená psycholožka paní Mgr. et Mgr. Si-
mona Jetmarová. Arteterapie přispívá 
k relaxaci, harmonizaci a rozvoji osobnos-
ti dítěte. Jedná se o výtvarně léčebné tvo-
ření, při kterém dochází k uvolnění napětí 
a  úzkosti, rozvoji představivosti, fantazie 
a  kreativity. Pomocí arteterapeutických 
metod se zdokonaluje komunikace s ostat-

ními, vyjadřování vlastních myšlenek, ná-
zorů a pocitů. Děti si takovou příjemnou 
relaxaci po dosti komplikovaném školním 
roce jistě zaslouží. 

Na  oba tábory se můžete přihlásit přes 
naše webové stránky www.lexik.cz/letni-
-tabory.

Jazykové�kurzy�od�září
Čas dovolených a zaslouženého odpočin-
ku se blíží, ale my již pilně pracujeme 
na rozvrhu pro další školní rok. Přes léto 
můžete popřemýšlet, který jazyk se začne-
te učit či zdokonalovat, až přijdou sychra-
vé podzimní dny. Věříme totiž, že si z naší 
pestré nabídky vybere téměř každý. Vedle 
standardních lekcí angličtiny, němčiny, 
ruštiny, italštiny a  francouzštiny budeme 
otevírat i  kurzy japonštiny a  španělštiny. 
U  anglického jazyka navíc nabízíme pří-
pravu nejen k  maturitní zkoušce, ale 
i  k  mezinárodně uznávaným zkouškám 
FCE, TOEFL a IELTS. Pro pokročilé pak 
máme Business English, General English 
Writing, Academic journalistics writing 
a General and public speaking.  Myslíme 
i  na  naše starší spoluobčany, pro které 
máme angličtinu pro seniory, a  zkrátka 
nepřijdou ani maminky na mateřské do-
volené. U  každého jazyka se můžete do-
mluvit i na zcela individuální výuce. 

Václavka žije!

od počítačů zpět do Lexiku

Stále	hlídáme!	Hlídání	Václavka,	rodinné	hlídání	v	malých	
skupinkách,	se	zachovalo	i	v	této	době	ve	zdraví.	Hurá.

Konečně	jsme	mohli	obnovit	prezenční	výuku	i	u	nás	
v	Lexiku.	Přece	jen	je	osobní	setkání	o	něčem	jiném	než	
rozhovor	přes	obrazovku	počítače.	Ještě	jednou	vám	všem	
děkujeme,	že	jste	nám	zachovali	přízeň	a	podporovali	nás	
i	v	nelehkém	období	koronavirové	pandemie.	Nebylo	to	
lehké	pro	nikoho,	ale	zhostili	jste	se	toho	spolu	s	našimi	
lektory	rozhodně	se	ctí.	Červnové	lekce	nám	alespoň	
na	jeden	měsíc	připomenou	normální	výuku,	kdy	se	
s	lektorem	a	ostatními	studenty	setkáte	v	našich		
učebnách	„naživo“.	
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Kroužky nabízíme v  sedmi 
oborech: animačním, drama-
tickém, výtvarném, tanečním, 
hudebním, jazykovém a pohy-
bovém. V nich nabízíme každý 
rok kolem třiceti kroužků sku-
pinových i  individuálních, pro 
děti i pro dospělé.

Po 24 let, co Roztoč funguje, 
se nabízené kroužky rozšířily 
a proměnily. Co se ale nemění, 
je naše směřování a zásady, kte-
rými se řídíme.

 1.  Kroužky jsou otevřené 
všem bez ohledu na talent a na-
dání. Neděláme proto přijímací 
zkoušky ani zkoušky do dalších 
ročníků.

 2.  Naším cílem je osobnostní 
a umělecký rozvoj dětí a dospě-
lých, kteří kroužky navštěvují. 
Kroužky tedy nejsou zaměřené 
na  výkon. Přesto ale výtvarná 
díla, animované filmy nebo di-
vadelní představení různá oce-
nění získávají – a  jsme za  to 
rádi, protože kromě ocenění 
naší práce jde o skvělou zkuše-
nost pro děti, které si vyzkou-
šejí, že jsou se svými díly 
schopny obstát nárokům „světa 
tam venku“.

 3.  Pěstujeme mezioborovou 
spolupráci tam, kde je to mož-
né. Najdete u nás společné pro-
jekty kroužků z  několika obo-

rů, témata, na  kterých pracují 
děti pod vedením několika lek-
torů… 

 4.  Umění nám pomáhá nalézt 
naše místo ve světě i v nás sa-
mých a propojuje nás s Rozto-
ky, kde žijeme. Mnohé akce 
kroužků a témata projektů mají 
komunitní přesah.

 5.  Kroužek je možné si vy-
zkoušet. Každý kroužek je 
dlouhodobý vztah – se způso-
bem práce a vyjádření i účast-
níka s lektorem. Vždy je možné 
se rozhodnout až po první ho-
dině, zda se touto cestou chcete 
společně vydat.

 6.  Snažíme se vycházet vstříc. 
Co nám náš charakter financo-
vání dovolí, snažíme se vychá-
zet vstříc a  umožňujeme roz-
kládání plateb do více splátek či 
sociální a  sourozenecké slevy, 
pokud je účastníci potřebují. 

Pokud uvažujete, že byste 
se do  některého z  kroužků 
chtěli přihlásit, máte mož-
nost od 15. června 2021, kdy 
přes web www.roztoc.cz červ-
nové přihlašování pro nové 
zájemce spouštíme (s  těmi, 
kteří chodí, ladí pokračování 
lektoři). 1. září se pak koná 
zápis, který slouží k  potvrze-
ní, upřesnění a  vzájemnému 

setkávání a  domluvám mezi 
rodiči a lektory.

Ideálním způsobem, jak ještě 
v červnu poznat práci kroužků 
a  charakter celého spolku, je 
přijít se podívat na  Zahradní 
slavnost 22. června, na  kterou 
zveme jak stávající účastníky 
kroužků, tak potenciální zá-
jemce, ale i  děti a  dospělé 
z Roztok, kteří chtějí strávit od-
poledne plné hudby, divadla, 
výstav i  artistických kousků 
v parku v Tichém údolí.

Těšíme se, že se s vámi potká-
me!

� l

Za Sdružení Roztoč
Zuzana�Šrůmová

Přihlaste�se�na�doučování�
a�přípravku�včas
Jak jsme zmiňovali minule, na kurzy Pří-
pravek na  přijímací zkoušky na  SŠ, 4letá 
a  8letá gymnázia jsme požádali o  dotaci 
a  v  případě jejího schválení získáte slevu 
na kurzovném ve výši až 80 %. První nezá-
vazné přihlášky jsme již obdrželi, proto ne-

váhejte, protože počet míst je v těchto kur-
zech limitován.

Od  září začne i  kroužek Logopovídání 
a  grafomotoriky, který je skvělým doplň-
kem ke klasické logopedii. Ta bude fungo-
vat i během letních prázdnin. 

Více na  www.lexik.cz,www.insignis.cz 
i na Facebooku. 

Vpřípadě jakýchkoli dotazů 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

kroužky a kurzy sdružení Roztoč a Zahradní slavnost 22. června
Jako	kdyby	toto	pololetí	začínalo	končit	
právě	ve	chvíli,	kdy	konečně	pořádně	
začalo…	Ale	s	tím	nic	neuděláme,	a	tak	raději	
chystáme	to	další.	Stejně	jako	každým	
rokem	se	totiž	bude	možné	od	15.	června	
přihlašovat	do	kroužků	a	kurzů	Sdružení	
roztoč	na	příští	rok.	

 
P R O  V Š E C H N Y  D Ě T I  A  D O S P Ě L É 

22. ČERVNA 2021 OD 16 HODIN 

Slavnost podpořilo Město Roztoky a MŠMT

DĚTI ZDARMA 
dospělí 70 Kč

Vstupné: 

ROZTOKY - TICHÉ ÚDOLÍ • ZAHRADA U VILY 125 A SVOJSÍKOVY SADY

DIVADLA 
A KAPELY

OBČERSTVENÍ

ANIMOVANÉ 
FILMY

VYSTOUPENÍ 
KROUŽKŮ 
A KURZŮ

VÝSTAVA 
VÝTVARNÝCH 
DĚL

HUDBA, 
ZPĚV 
A TANEC

Pořádá Sdružení Roztoč, z.s
w w w. r o z t o c . c z

iNzerCe
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Jak všichni víme, sezona 2020/2021 se na-
konec vůbec nedohrála. Protože nebylo 
odehráno ani 50 procent zápasů, byla anu-
lována. Což znamená, že nikdo nepostu-
puje ani nesestupuje a na podzim začnou 
všechny soutěže znovu. 

Nás to mrzí z jednoho prostého důvodu. 
Naše áčko mělo soutěž krásně rozehranou, 
v době přerušení jsme byli na prvním místě 
okresního přeboru a  všichni jsme doufali, 
že se nám podaří postoupit do  I. B třídy 
Středočeského kraje. Nedá se nic dělat, za-
čneme znovu a o postup se popereme v se-
zoně následující. 

V  současné době můžeme alespoň tré-
novat a  hrát přátelská utkání, o  což se 
všechna naše mužstva snaží. Všem fotbal 
hodně chyběl.

Naše béčko hrálo přátelské utkání s Vel-
kými Přílepy a  5. června od  17.00 hod. 
s  nimi hráli v  Roztokách odvetu. Mladší 
žáci a  starší přípravka hráli s  dívčím tý-
mem Dukly a se Střešovicemi. 

Áčko bude hrát 12. června od 17.00 hod. 
v Roztokách se Slavií Velký Borek z okresu 
Mělník. Takže se začíná pomalu něco dít 
a všichni můžete chodit fandit.

V neděli 20. června odpoledne proběhne 
na hřišti nábor nových fotbalistů. Srdečně 
na něj zveme všechny kluky i holky, kteří 
by chtěli fotbal hrát nebo si ho alespoň vy-
zkoušet. Věková hranice je téměř neome-
zená, mohou přijít děti od 5 let až po do-
rostence. Nebojte se a  přijďte. Začátek 
upřesníme na našich webových stránkách 
www.skroztoky.cz.

Současně také hledáme trenéry pro naše 
mládežnické kategorie. Každý, kdo má rád 

fotbal, práci s  dětmi, které by chtěl něco 
naučit, a čas věnovat se trénování, bude sr-
dečně vítán. Může se přijít podívat na ná-
bor nebo se ozvat trenérům při tréninku 
nebo telefonicky členům výboru. Kontakty 
jsou uvedeny na  webových stránkách. 
Přijďte určitě, aspoň se podívat a  třeba se 
přesvědčíte, že práce s malými kluky a hol-
kami je úžasná. 

Od 9. srpna do 13. srpna 2021 proběhne 
na  hřišti v  Roztokách fotbalový kemp. 
Kemp slibuje vysokou kvalitu z  důvodu 
předběžného souhlasu patronátu bývalého 
ligového hráče, ale prosíme ještě o nějaký 
čas pro doladění potřebných náležitostí.

V  sobotu 19. června se opět, po  roční 
odmlce, uskuteční tradiční fotbalová Do-
kopná 2021.

Tentokrát ale bez tradičního večerního 
vystoupení hudební skupiny TYP. Přes 
naši velkou snahu se nám nepodařilo pře-
svědčit majitele pozemku o jeho zapůjčení 
na tuto akci. Velmi nás to mrzí, protože se 
nás mnoho občanů Roztok na  tento kon-
cert ptalo a všichni se na něj těšili. Podob-
ná akce v Roztokách letos nebyla a pravdě-
podobně ani nebude. Chtěli jsme občanům 
alespoň trochu zpříjemnit tuto složitou 
dobu. Nedá se nic dělat, omlouvám se 
všem, uvidíme příští rok. 

Ještě něco z fotbalového dění v ČR. Pro-
běhly valné hromady jak okresních fotba-
lových svazů, tak svazů krajských. Do bojů 
o snahu vymýtit staré pořádky a očistit fot-
bal od pozůstatků „Berbrovy“ éry se zapo-
jilo nové hnutí – fotbalová F-evoluce, vede-

né Vladimírem Šmicrem a  jeho kolegy 
z řad bývalých reprezentantů. 

V našem okrese Praha-západ byl novým 
předsedou, po panu Plochovi, zvolen býva-
lý ligový fotbalista a dnes fotbalový televiz-
ní expert Jan Rajnoch. Spolu s ním byl zvo-
len i  kompletní nový výbor. Stejně tak to 
dopadlo i ve Středočeském kraji. Nyní pro-
běhne velká Valná hromada FAČR, na kte-
ré bude zvolen nový předseda fotbalu 
v  České republice. Po  odstupujícím panu 
Malíkovi kandidují pánové Petr Fousek 
a  Karel Poborský. V  době vydání tohoto 
čísla Odrazu již bude nový předseda FAČR 
znám.

Na  závěr bych chtěl poděkovat městu 
Roztoky za financování úprav dvou trénin-
kových ploch s umělým povrchem. Fotba-
listé už na nich trénují. Do podzimu ještě 
musíme vyřešit jejich kvalitní osvětlení, 
na které již peníze nezbyly. Máme ale, jako 
SK Roztoky, na  toto osvětlení podánu žá-
dost o dotaci od Středočeského kraje, tak 
snad vše dobře dopadne a  budeme moci 
tyto tréninkové plochy používat i  v  zim-
ních měsících.

To je zatím vše. Sledujte naše webové 
stránky, kde budeme zveřejňovat informa-
ce kolem fotbalového dění nejen v Rozto-
kách.

Na  závěr bych vám chtěl popřát hlavně 
hodně zdraví, radosti a  pevných nervů. 
Snad nás podobná situace, jako panovala 
dosud, už nepotká.

Pevně doufám a věřím, že se na fotbale 
zase na podzim sejdeme.

� l

Ing.�Tomáš�Novotný
předseda	SK	roztoky

novinky z fotbalu, nejen roztockého
Dobrý	den,	vážení	sportovní	přátelé,	opět	se	ozývám	po	delší	době	
s	informacemi	o	současném	dění	ve	fotbalovém	klubu	SK	roztoky	a	ve	FAČr.

iNzerCe
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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



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

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

PŘIPRAVTE SE NA LÉTO!
Kompletní servis autoklimatizací,
servis, opravy, plnění, dezinfekce.

Objednání servisu klimatizace: 

Miroslav Vejbora +420 731 862 462
Tomáš Pražák +420 603 172 954
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