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INZERÁT

dozor v internátu
Taneční centrum Praha – konzervatoř přijme externího spolupracovníka
pro dozor ve studentském internátu v Opletalově ulici 1310, Roztoky (nad
žalovskou školou).
Pracovní doba v pondělí – čtvrtek cca od 18,30 – 20,30 hod (domluva na
jednotlivé dny je možná).
Nástup 31. srpna 2020.

Info - tel: 220 611 980
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Člověk by se rád vyhnul tématu koronavirus, už jenom proto,
že se k němu vyjadřuje kdekdo. Jenže ani akademickými tituly ověnčení odborníci se v lecčems neshodnou. O politicích
radši ani nemluvím. Z protichůdných tvrzení vzniká nejistota
a z nejistoty pramení strach. A když jde z něčeho strach, tak se
k tomu vyjadřuje kdekdo a jsme v začarovaném kruhu.
Za této situace, kdy nevíme, která bije, je třeba se uchýlit
k pravidlu tří „O“.
Opatrnost, ohleduplnost, odpovědnost.
Opatrnost – vyhýbám se rizikům, ohleduplnost – nevystavuji riziku své okolí, odpovědnost – nefrajeřím.
Kdybychom se všichni drželi těchto zásad, nepřibývalo by denně přes 600 nově
nakažených. Na druhou stranu, nárůst těchto případů se s koncem prázdnin dal
očekávat. Lidé se navracejí do práce, děti do škol, dochází k většímu počtu sociálních kontaktů.
Roztocká základní škola zahájila školní rok za zvýšených hygienických opatření,
doufejme, že budou účinná. Právě škole v různých souvislostech je věnováno hlavní
téma tohoto čísla.
Blíží se volby do krajského zastupitelstva a do Senátu. V Odrazu jako vždy před
volbami najdete přehled volebních okrsků. Co však v čísle nenajdete, je propagace
kandidátů a kandidujících stran. Tyhle informace lze nalézt jinde, Odraz se bez nich
obejde. V případě krajských voleb ostatně musí, zákon zapovídá využívat k volební
agitaci periodika vydávaná obcí.
Tím nechci význam voleb snižovat. Složení krajského zastupitelstva je pro Roztoky
nesmírně důležité, záleží na něm, kolik krajských investic se u nás uskuteční. To se
týká například průtahu městem.
l
Čeká nás zvláštní podzim. Nejistá sezóna. 
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, konec prázdnin přinesl podzimní počasí.
Zahájili jsme nový školní rok.

Školní jídelna

Zpět do školy

Prvního září jsme zahájili nový školní rok
a přivítali jsme prvňáčky ve škole. Věřím,
že i starší školáci se po dlouhé pauze do lavic těšili. Dovolte mi, abych všem popřál,
aby se jim ve škole líbilo, aby si užívali
toho, že se mohou potkávat s kamarády
i svými učiteli osobně, a aby pokud možno
v tomto školním roce nedošlo k uzavření
škol jako letos na jaře. Rád bych popřál
i všem pedagogům a zaměstnancům školy,
školek i ZUŠ, aby je práce bavila, aby si ji
užívali a aby měli dostatek energie, ať už se
bude dít cokoli. Za jejich skvěle odváděnou
práci jim děkuji!
Největší novinkou tohoto školního roku
je otevření jedné třídy mateřské školy
v nově zrekonstruované vile v Tichém
údolí. Je to třída vskutku nádherná a věřím, že se zde bude dětem, pedagožkám
i rodičům líbit. V roztocké základní škole
došlo ke dvěma úpravám. Došlo k odhlučnění a zútulnění školní jídelny a k odhlučnění školního parlamentu. Za rok dojde

Krajské a senátní volby
Žákovský parlament

k další velké události, a to otevření nové
budovy školy v Žalově v areálu cihelny.
Stavba zdárně roste.

Co se to všechno děje v Žalově

Předně se omlouvám za všechny nepříjemnosti, které stavby v Žalově přinášejí.
Sešlo se nám víc záležitostí najednou: stavba školy, výstavba části kanalizace, nové

Srpnové zasedání zastupitelstva
Toto zasedání bylo svižné a neslo se v konstruktivním duchu.
Většina usnesení byla přijata jednomyslně napříč celým
zastupitelstvem. Děkuji všem kolegům.

Zřizovací listiny

Nejobsáhlejší materií bylo schvalování
nových zřizovacích listin mateřských
škol a základní umělecké školy. Ty původní byly již hodně staré a dodatky se
již stávaly nepřehlednými. Došlo k jejich
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kabely elektrického vedení a budoucí nový
povrch silnice. Důsledkem toho je nelehké
dodržení nezbytných návazností a celková
koordinace, která není nejsnadnější. Pozitivní ovšem je, že se vše děje v rychlém sledu po sobě a díky tomu bude vše hotové
v podstatě najednou. Dojde k zásadní proměně na sebe navazujících ulic Přemyslovská a Komenského. Ty byly v žalostném
stavu. Skvělá zpráva je, že se nám podařilo
dohodnout s Krajskou správou a údržbou
silnic, že bude povrch těchto komunikací
nahrazen novým. Zároveň dojde díky výměně elektrických kabelů společností PRE
k obnově chodníků na jedné straně. Chodníky na druhé straně zrekonstruujeme
v příštích letech (snad se to podaří již příští rok). Jako město vše koordinujeme
a samozřejmě se budeme spolupodílet i finančně, zejména při osazování obrubníků.
Snad se vše podaří. Věřím, že výsledek
bude stát za všechny současné nepříjemnosti. Rád bych poděkoval za všechny, kteří se na tom spolupodílejí, kolegům místostarostům Novotnému a Hadrabovi
a vedoucímu odboru správy a rozvoje
města Skřivanovi, bez jejichž aktivního
přispění by k tomu všemu nedošlo.

sjednocení a aktualizaci vzhledem k legislativě. U školky Havlíčkova bylo doplněno odloučené pracoviště ve vile v Tichém údolí. Za pečlivou přípravu patří
poděkování paní Burešové z městského
úřadu.

Druhého a třetího října se uskuteční krajské a senátní volby. Druhé kolo senátních
voleb pak i o týden později. Chci vás požádat, abyste k volbám přišli. I tyto volby jsou
velmi důležité. Roztočtí a Žalovští vždy
l
volí moudře a já vám za to děkuji. 
V úctě
Jan Jakob
starosta města Roztoky

Finanční záležitosti

Bylo přijato 15 rozpočtových opatření. Ta se
částečně týkala ještě krizových opatření:
kompenzační příspěvek pro mateřské školy,
dary na zmírnění dopadu této krize, dotace
od MPSV na odměny. Některá rozpočtová
opatření znamenají dobrou zprávu pro
městský rozpočet. Od ministerstva financí
dorazil kompenzační bonus pro obce. V našem případě se jedná o více než 10,8 milio-
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nu Kč. Další skvělá zpráva je, že jsme získali
dotaci na kanalizace v ulicích Dobrovolného a Za Cihelnou ve výši 3 miliony Kč.
Všechny našetřené prostředky si nyní ukládáme na speciální účet a budou použity
na druhou platbu za pozemky v areálu cihelny v Žalově.
Zastupitelstvo dále vzalo na vědomí čerpání rozpočtu a zápis z jednání finančního
výboru.

Majetkoprávní záležitosti

Zastupitelstvo projednalo směnu přeplocené menší části pozemku za sousední poze-

mek, na němž je městská komunikace,
v Tichém údolí. Také obdobné majetkoprávní řešení na konci ulice Masarykova
a prodej „vykousnutých“ pozemků na začátku ulice Bernáškova. Byla také schválena smlouva o zřízení služebnosti se společností Cetin.

Ostatní

Zastupitelstvo schválilo materiál kolegyně
Sodomové ohledně péče o hradiště Řivnáč. Konkrétní návrhy řešení budou zastupitelstvu předloženy v příštích měsících.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci
kolegy Huka o přípravě aktualizace strategického plánu, zápis z rady města i zprávu
o činnosti městské policie.
l


Jan Jakob
starosta města Roztoky

Srpnová městská rada
Pět radních projednalo úctyhodnou nálož 41 bodů.

Směrnice a daňové příjmy

Rada aktualizovala směrnici o vyřizování
stížností ve smyslu debaty na posledním zastupitelstvu, vzala na vědomí přehled daňových příjmů a souhlasila s poskytnutím příspěvku obecně prospěšné společnosti
Přemyslovské střední Čechy, jejímž jsou
Roztoky členem.

Nová zeleň v Žalově, nová
výstavba v Nádražní
Rada souhlasila s výsadbou dřevin spolkem
Žalokráska v lokalitě U Hřiště, navýšila rozpočet MŠ v Havlíčkově ulici o 50 000 Kč
v souvislosti se zahájením provozu odloučeného pracoviště v Tichém údolí a debatovala o nové výstavbě v Nádražní ulici. Tento
bod předložil městské radě místostarosta
Michal Hadraba. V Nádražní má vzniknout
v proluce a na místě bývalé herny nový objekt určený k bydlení a službám. Rada nesouhlasila s předloženým návrhem a požádala investora o předložení variant
dopravního napojení objektů a rozšíření
navržené pasáže, radní také požadují uzavření smlouvy o výstavbě.

Územní studie, podnět
k územnímu plánu, uzávěra
výstavby v Sedlci
Všech pět rukou se zvedlo pro dodatek
ke smlouvě o vypracování územní studie
Solníků a Levého Hradce-Potoků, naopak
dostatek hlasů nezískal návrh, aby naše
město podpořilo stavební uzávěru na území Sedlce. Radní dále souhlasili se stavebními úpravami rodinného domu čp. 1409
v Alšově ulici, vzali na vědomí návrhy
vlastníků pozemků v lokalitě Panenská II
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na změnu územního plánu a svěřili radnímu Richterovi jednání o této věci.
Rada se seznámila se stavem prací na kanalizačním řadu v ulici Za cihelnou a v této
věci schválila novou cenu díla ve výši
2 949 726 Kč bez DPH.

Koronavirus zbrzdí
obnovu vodohospodářské
infrastruktury. Vrty jsou naše!
Rada uložila starostovi města Janu Jakobovi, aby projednal s radním Štifterem odklad investic do obnovy vodohospodářské
infrastruktury. Důvodem je dopad ekonomické krize na rozpočet města.
Město převzalo do správy studny a vrty
v lokalitě U Přívozu.

Pronájem objektu
v areálu Cihelny, byty
Všichni přítomní radní souhlasili s pronájmem pozemku s objektem v lokalitě Cihelna dosavadnímu uživateli za účelem
provozování kovářské a restaurátorské živnosti, a to do konce letošního roku. Souhlasu se dočkal i pronájem studny na části
pozemku 2590.
Městská rada dala souhlas k zařazení
bytu v MŠ Havlíčkově ulici do bytového
fondu města, v rámci téhož bodu naopak
vyřadila bytovou jednotku v žalovské budově základní školu z téhož fondu.

Zápisy z komisí

Radní Vladimíra Drdová uvedla zápis ze
sociální komise a přítomní odsouhlasili
několik sociálních příspěvků potřebným
a také přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou.

Radní se probrali též zápisem z redakční
rady Odrazu.

Rekonstrukce Dobrovolného

Městská rada se ujistila, že práce na rekonstrukci komunikace v ulici Dobrovolného
pokračují přiměřeným tempem (konec by
měl být v září či zkraje října) a souhlasila
s vybudováním dlážděného příjezdu k pozemku č. 814 v pěším průchodu ulice
Braunerova.
Rada vzala na vědomí havárii vodoteče
v ulici U Zastávky a uložila odboru správy
města zajistit její opravu.

Penicilinka se chystá
rekonstruovat čističku

Radní vzali na vědomí informaci o stavu
projektové přípravy rekonstrukce čistírny
odpadních vod a rozhodli, aby radní Martin Štifter vstoupil v jednání s generálním
ředitelem J. Menglerem a aby město bylo
nadále účastníkem projednávání projektové přípravy a návazných vodoprávních řízení.
Radní schválili též vícepráce na vile čp. 125
v bezmála milionové výši a pověřili starostu podpisem změnových listů a příslušného dodatku smlouv.
Ve finále schůze schválila městská rada
záměr stavebních úprav vily Vratislavky
v Kroupce. Pověřila též místostarostu Michala Hadrabu, aby vyjednal se zemědělskou společností Agrivep posun termínu
hnojení tak, aby budoucí generace žily
l
ve voňavějším světě. 
Tomáš Novotný
místostarosta
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Žalovské barikády
Vážení čtenáři, jistě jste si nemohli nevšimnout, že na Žalově
se v posledním půlroce staví jako o život. Je to samozřejmě
obtěžující, ne všechny firmy se chovají tak, jak by měly.
Budiž nám všem útěchou, že období zákopů, barikád
a různých objížděk se chýlí ke konci. Dovolím si malou
rekapitulaci toho, co že se to vlastně děje.
Asi nejvýraznější stavební akcí je stavba
nové základní školy v areálu bývalé cihelny (nazývejme ji ZŠ Cihelna). Tato stavba
má termín dokončení v květnu 2021, nyní
jsme bohužel stále ve fázi hrubé stavby
a zemních prací. Do konce roku bychom
se snad již měli z těchto prašných a hlučných činností vyhrabat a nastane období
pro okolí mnohem příznivější – dokončování různých zařízení uvnitř, úprava okolí
atd. Aktuálně nás čeká ještě jeden překop
ulice Přemyslovská pro vodovod, s nutným omezením provozu na komunikaci.
Omezení provozu v pravé části ulice Přemyslovská v místě nad křižovatkou s ulicí
Na Panenské je instalováno z bezpečnost-

ních důvodů, kvůli výkopu pro retenční
nádrž, který je velmi blízko komunikaci.
Tento výkop by měl být proveden v nejbližších týdnech a tím by měla veškerá
omezení související se školou na Přemyslovské zmizet.
Další stavební akcí, jež asi nejvíc během
léta omezila provoz zejména v křižovatce
ulic Přemyslovská a Přílepská, byla výstavba splaškové kanalizace pro rodinné domy
v ulicích Přemyslovská a Za Cihelnou. Tyto
práce se již taktéž chýlí ke svému zdárnému konci.
Téměř v celé délce ulice pak pokládá
ČEZ nové kabely do chodníků. Za to nám
přislíbil opravit všechny dotčené chodníky

v celé šíři, spolu s osazením nových obrubníků.
Během září potom plánuje krajská správa a údržba silnic provést nový asfaltový
koberec v celé délce ulice Přemyslovská
(doufejme, že svůj slib dodrží), čímž bude
zakončeno toto nepříjemné stavební období (snad) malým vítězstvím.
Omlouváme se tedy ještě jednou všem
občanům, jež stavební práce nějak poškozují. Děkujeme zejména těm, kteří s námi
měli nezměrnou trpělivost, jako třeba majitelé parkovacích míst u ulice Na Panenské. Téměř měsíc parkovali svá auta jinde,
a přestože jim stavební firma na jejich pozemky složila stavební materiál, nepřišli
l
nás na město škrtit. 
Michal Hadraba
místostarosta města

Sdružení obcí postižených provozem letiště: Stop nočním letům!
Červencová návštěva Letiště Václava Havla byla výjimečná.
Nemám na mysli samosebou návštěvu cestovatelskou,
ale úřední. Představení letiště pozvali zástupce obcí
na pravidelnou schůzku, tentokrát jen o několik měsíců
posunutou.
Jindy se prodíráme cestou do salonku davy
cestujících – v červenci 2020 bylo letiště
pusté a prázdné, jen tu a tam se někdo díval
na prořídlé anonce příletů a odletů na tabulích.
Starostů či jejich náměstků se sešlo hojně, snad všichni, kdo jsou sdruženi v tzv.
PAR, spolku obcí zasažených provozem
letiště.
Představení letiště nás seznámili s tím,
co se dnes v českém vzdušném prostoru
děje, resp. s tím, jak funguje letiště. Chtělo
by se napsat, že na čtvrt plynu, či spíš kerosinu.
V červenci, v době schůzky, se létalo
do 63 destinací s výhledem, že oproti loňským cca 18 milionům odbavených cestujících předpokládá vedení letiště pro letošek
takových milionů nejvýše pět. V příštím roce
pak s jistým optimismem předpokládají deset milionů odbavených cestujících. Návrat
k obvyklému provozu by se měl konat během tří až pěti let. Když vše půjde dobře…
Nemilým důsledkem epidemie je i to, že
letiště neposkytne v letošním roce (a zřej-
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mě ani v roce dalším) podporu spolkové
činnosti v programu Dobré sousedství.
Naopak podpora jazykové výchovy v základních školách a také smluvní podpora
obcím na programy životního prostředí
bude zachována.
Místopředseda představenstva LVH
a jeho kolegové dále představili plánované
investice (projektuje se nový parkovací
dům, rekonstruuje se letištní ČOV, staví se
modernější a kapacitnější třídírna zavazadel), dokázali říci i termíny údržby dráhy
pro roky 2021 a 2022 (vždy celé jaro,
od března do června)
Dobrou zprávou je alespoň malý posun
v budování vlakové dráhy. Nekonečný příběh vlakového spojení na letiště je nyní
ve fázi projednávání územního rozhodnutí v kancelářích Správy železnic. Není tedy
vyloučeno, že až se dnešní prvňáčci naší
školy vypraví v devítce na jazykový pobyt,
dejme tomu do Londýna, svezou se na letiště Václava Havla vlakem a vystoupí
na ruzyňské podzemní (ano, to jsem si zapsal pečlivě) stanici. Ta dráha, to není pro-

blém představených letiště, to je řada
„ne-souher“ mnoha partnerů, státu, kraje,
Správy železnic... Nejvíc pokročil úsek
Ruzyně–Kladno, kde Správa železnic nedávno podepsala smlouvu na zpracování
dokumentace pro stavební povolení,
a úsek Kladno–Kladno Ostrovec, kde je
vydané územní rozhodnutí.
Jiří Kraus zmínil i to, že letiště nadále
stojí o vybudování paralelní dráhy. Připomenu, že se hovořilo o letech 2022 a výš
s tím, že po jejím zprovoznění ustanou
noční lety mezi 22. a 6. hodinou. Koronavirus odsunul plány o několik let, na schůzce padl termín 2025 až 2028.
Je důležité říci, že krátce před konáním
schůzky rozhodl krajský soud, že zařazení
paralelní dráhy do Zásad územního rozvoje Středočeského kraje je problematické, že
další dráha zhorší kvalitu bydlení pro velkou část zasaženého území, a vydání
územního rozhodnutí Černošicemi tím
oddálil. Proti paralelní dráze se vymezuje
například Suchdol, pro který by bylo její
zřízení vážně rachot. Roztokám by paralelní dráha naopak měla ulevit.
Poměrně zásadní bylo vystoupení šéfa
sdružení PAR, našeho souseda – starosty
Únětic Vladimíra Vytisky. Přednesl v souladu s míněním zástupců obcí požadavek,
abychom začali intenzivně jednat o co

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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nejbližším zrušení nočních letů. Jsou jednoznačně nejproblematičtějším a nejvíc
obtěžujícím dopadem leteckého provozu.
Jinak řečeno: nechceme čekat na odsouvanou výstavbu paralelní dráhy, chceme,
aby se, podobně jako v dalších civilizovaných zemích, v noci nad hustě obydleným regionem vůbec nelétalo. Současná
situace, kdy nám nad hlavou nehřmí každé tři minuty obtěžující řev, zejména
v nočních hodinách, se sdružení obci zdá
dobrým – a nevratným východiskem.
Pan starosta Vytiska zmínil i rozčarování
obcí, jejichž zástupci v zimě, ještě před
pandemií, slyšeli neustále z médií, jak obří
nárůst přepravených osob vláda plánuje.
Z původně přislíbených (povolených, roky
uvažovaných, plánovaných, všemi možnými studiemi podpořených) max. 21 milionů ročně bylo někdy v lednu únoru najed-

nou víc než třicet milionů – a to by bylo
peklo, i kdyby všem v okolí co týden dodávali akcionáři letiště sadu kvalitních ušních
ucpávek z Číny.
Vedení letiště páně Vytiskovy připomínky vyslechlo a například k požadavku
zákazu nočních letů se postavilo vyjádřením místopředsedy představenstva Jiřího
Krause vcelku vstřícně. Je ale třeba tento
požadavek přednést zástupcům ministerstva dopravy a financí, argumentovat
a přesvědčovat… Samo vedení Letiště
Václava Havla to rozhodnout nemůže.
Věřím, že se do tohoto úkolu pustí kolega Vytiska a členové vedení našeho
sdružení PAR s vervou. Bude to cesta
dlouhá a nevím, zda bude stačit jen decentní vyjednávání v klimatizovaných saloncích a dobrá víra v to, že kvalita života
v postižené oblasti (kam Roztoky samo

sebou patří) bude rozhodujícím argumentem.
Jsem ale velmi rád, že se touto cestou půjde. Nadmíru hlučnou zkušenost například
z předloňského léta si zopakovat nechceme
snad již nikdy. Je jasné, že největší letiště
v republice se musí modernizovat, že to
bude navždy náš nepřeslechnutelný soused. Jsme rádi za finanční podporu, solidní
komunikaci a jistě každý z nás služeb letiště využil. Pokrok věru nezastavíme. Snad
by ale stačilo, aby to byl pokrok mírný,
v mezích zákona – a také aby všechno to
rozjaření z milionů přepravených osob nepřebilo fakt, že letadla létají nad lidskými
obydlími a jsou zkrátka zatraceně slyšet.
l

Tomáš Novotný
místostarosta,
zástupce Roztok ve sdružení PAR

Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta města Roztoky podle § 27 zákona
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Středočeského
kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu české republiky se konají:
n v pátek dne 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
n v sobotu dne 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb

volebním okrsku č. 1 (zámek) je volební místnost: Zámek čp. 1, 252 63 Roztoky pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích:
Bělina, Čakov, Kostelní, Kroupka, Na Háji,
Nádražní, Riegrova, Rýznerova, Svojsíkovy
sady, Tiché údolí, Únětická, Vltavská,
Za Potokem
n ve

n ve volebním okrsku č. 2 (knihovna) je
volební místnost: Jungmannova 966,
252 63 Roztoky pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích:
Dobrovského, Haškova, Jana Palacha,
Jungmannova, Na Vyhlídce, Nad Čakovem, Nám. 5. května, nám. Jana Procházky,
Olbrachtova, Palackého, Plavidlo, Puchmajerova, Spěšného, Šafaříkova, Šaldova, Školní náměstí, Třebízského, U Jezu,
Vošahlíkova, Žirovnického

září 2020

n ve volebním okrsku č. 3 (ZŠ Roztoky) je
volební místnost: Školní náměstí 470,
252 63 Roztoky pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích:
B. M. Eliášové, Bernáškova, Bráfova, Braunerova, Čapkova, Čáslavského, Dobrovolného, Felklova, Mjr. Kašlíka, MUDr. Tichého, Nad Vltavou, Najdrova, Obránců
míru, Plk. Poláčka, Poděbradova, Seržanta
Hniličky, V Solníkách, 17. listopadu
n ve volebním okrsku č. 4 (MÚ Roztoky)
je volební místnost: náměstí 5. května 2,
252 63 Roztoky pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích:
Hálkova, Havlíčkova, Hlouchova, Husovo
nám., Chelčického, Jeronýmova, Masarykova, Nerudova, Sedláčkova, Vidimova, Žižkova
n ve volebním okrsku č. 5 (sokolovna) je
volební místnost: Tyršovo náměstí 480,
252 63 Roztoky pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích:
Bezručova, Čechova, Horova, Krátká, Legií, Libušina, Lidická, Máchova, Na Sekeře,
Nad Vinicemi, Plzeňská, Řachova, Svobody, Třešňovka, Tyršovo nám., Václavská,
Vančurova, Vraštilova, Vrchlického, Zeyerova
n ve volebním okrsku č. 6 (ZŠ Žalov) je
volební místnost: Zaorálkova 1300,
252 63 Roztoky pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích:
Bronzová, Burgerova, Jantarová, Jiráskova, Ke Kocandě, Levohradecká, Levohradecké nám., Na Dubečnici, Na Pískách,

Na Pomezí, Opletalova, Pod Vodojemem,
Potoky, Přílepská, Smetanova, Šebkova,
U Školky, V Úvoze, Zahradní, Zaorálkova,
Zvoncová, Železná
n ve

volebním okrsku č. 7 (MŠ Přemyslovská) je volební místnost: Přemyslovská 1193, 252 63 Roztoky pro voliče, kteří
jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích:
Alšova, Borkovského, Bořivojova, Husova, Chalúpeckého, K Nádraží, Komenského, Krásného, Krolmusova, Kuželova, Lederova, Mühlbergerova, Na Panenské,
Na Valech, Pilařova, Pod Koláčovem, Pod
Řivnáčem, Přemyslovská, Příčná, Řadová,
Souběžná, Sportovní, Stříbrník, Sv. Ludmily, U Háje, U Hřiště, U Zastávky, Václava Havla, Veselého, V Chatách, Vlháčkova, Wolkerova, Za Cihelnou
3. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny
přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící
nebo jinak označené hlasovací lístky
nové.

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje: Voliči bude umožněno hlasování
poté, co prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky. Totožnost
a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem
České republiky
4.

Volby do Senátu Parlamentu České
republiky: Voliči bude umožněno  ➔

5.
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hlasování poté, co prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem).

6. V případě konání II. kola voleb do Se-

nátu se tyto uskuteční:
n v pátek 9. října 2020 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a
n v sobotu 10. října 2020 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin.

V případě konání II. kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební
l
místnosti ve dnech voleb.
V Roztokách dne 31. 8. 2020
Jan Jakob v. r.

starosta města Roztoky

Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období
od 10. 7. do 26. 8. 2020:
n 10.

7. oznámena stížnost na rušení nočního klidu z prostor zahrádky restaurace
U Šmucrů ve Spěšného ulici – na místě
zjištěn běžný hovor hostů na zahrádce restaurace, přesto doporučeno obsluze restaurace, aby hosty přemístila do vnitřních
prostor;
n 10. 7. oznámena stížnost na rušení nočního klidu z prostor zahrádky restaurace
Eiffel na Tyršově náměstí – na místě zjištěn
hlasitý hovor hostů sedících na zahrádce
restaurace, přesto obsluha restaurace upozorněna na rušení nočního klidu a doporučeno, aby hosty přemístila do vnitřních
prostor, vyřešeno na místě domluvou;
n 11. 7. oznámen volně pobíhající pes
v prostoru vlakového nádraží Roztoky-Žalov – proveden odchyt psa, umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, zjištěn majitel, kterému byl pes v pořádku předán,
přestupek vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě;
n 12. 7. v rámci hlídkové činnosti v pozdních nočních hodinách zjištěn kouř vycházející z pozemku domu v ulici Na Pomezí
– zjištěno že kouř vychází z kompostéru,
který se samovznítil, vzbuzeni obyvatele
domu, kteří oheň sami uhasili;
n 13. 7. oznámeno cestou PČR napadání
v restauraci Tropic – na místě v době příjezdu hlídky klid, šetřením zjištěno, že došlo k hádce mezi zúčastněnými osobami,
ke zranění nedošlo;
n 14. 7. oznámeno vloupání do rozestavěného rodinného domu v ulici Ke Kocandě
– zjištěno, že pachatel vnikl do objektu
po poškození garážových vrat a odcizil
pracovní nářadí, předáno PČR Libčice;
n 14. 7. oznámen volně pobíhající pes (labrador) v ulici V Solníkách – pes odchycen,
zjištěn majitel, kterému byl pes předán,
přestupek vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě;
n 15. 7. v rámci hlídkové činnosti kontrolovány na Tyršově náměstí v Roztokách dvě
osoby – u jedné provedenou lustrací zjištěno, že po ní pátrá Policie ČR, tato osoba
předána policistům PČR Libčice;
n 16. 7. oznámeno odcizení cestovního
mrazicího boxu z volně přístupného pro-
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storu v ulici Pod Mezí v obci Únětice – šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku;
n 16. 7. oznámen volně pobíhající pes (labrador) v ulici Zahradní – pes odchycen
a umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, zjištěn majiteli, kterému byl pes v pořádku předán, přestupek vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě;
n 16. 7. ve večerních hodinách v rámci
hlídkové činnosti zjištěny vysypané cihly
na komunikaci ulice Chelčického – zjištěn
majitel, vyzván ke zjednání nápravy, cihly
z komunikace uklizeny;
n 17. 7. oznámen volně pobíhající pes (čivava) v ulici Husova – proveden odchyt,
pes umístěn do záchytného kotce MP, dalším šetřením zjištěna majitelka, které byl
pes předán v pořádku, přestupek vyřešen
uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě;
n 18. 7. oznámena zatoulaná srna uvízlá
v rohu pozemku areálu fotbalového hřiště
SK Roztoky – předáno členu mysliveckého
sdružení;
n 18. 7. oznámena posprejovaná zeď domu
v ulici Jungmannova – předáno PČR Libčice, dalším šetřením v rámci hlídkové činnosti zjištěno posprejování další nemovitosti v této ulici a nabídkové cedule masny
na rohu ulice Jana Palacha a Nerudova;
n 19. 7. oznámeny hlučné práce na ulici
Komenského v době, kdy je to OZV města
Roztoky zakázáno – na místě zjištěna odpovědná osoba, tato upozorněna na porušení OZV a vyzvána k tomu, aby dělníci
ukončili hlučné činnosti, přestupek vyřešen na místě domluvou;
n 20. 7. oznámeno, že v ulici Jungmannova
sedí nějaký muž na střeše zaparkovaného
vozidla – na místě zjištěn skutečně muž sedící na střeše zaparkovaného vozidla tov.
zn. Fiat 500, osoba vyzvána, aby slezla ze
střechy vozidla, provedena kontrola a zjištěna totožnost tohoto muže, kvalifikováno
a šetřeno jako podezření z přestupku, vyřešeno uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě;
n 22. 7. oznámeno, že v prostoru Řivnáče
v rokli došlo ke střelbě z dlouhé zbraně –

zadokumentováno, provedeno místní pátrání dle získaného popisu osob s negativním výsledkem;
n 22. 7. ve schránce důvěry MP Roztoky
nalezen klíč zn. JMA se dvěma kroužky,
na klíči je označení FB 21 – klíč je uložen
na MP Roztoky, zveřejněno na webových
stránkách MP Roztoky, města Roztoky;
n 22. 7. oznámeno narušení občanského
soužití v prostoru schodiště ubytovny Renova – na místě zjištěny zúčastněné osoby,
ke zranění nedošlo, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti občanskému soužití;
n 23. 7. oznámen nález batohu s doklady
na pozemku domu v ulici Lidická – nalezené věci uloženy na MP Roztoky, zjištěn
majitel, kterému byly nalezené věci ještě
téhož dne předány, majitel by touto cestou
chtěl poděkovat poctivému nálezci;
n 23. 7. oznámeno odcizení horského jízdního kola zn. Amulet Reflex v prostoru železniční stanice Roztoky – provedeno
místní pátrání po odcizeném jízdním kole,
šetřeno jako podezření z přestupku proti
majetku;
n 27. 7. oznámen spadlý strom u Únětického potoka v Tichém údolí, který leží přes
cestu a spadl na oplocení pozemku, jež poškodil – hlídka na místo, přivoláni HZ,
provedeno pořezání spadlého stromu, vyrozuměn majitel nemovitosti o poškození
oplocení;
n 28. 7. ve schránce důvěry MP Roztoky
nalezena průkazka Dopravního podniku
hl. města Prahy – zjištěna majitelka, které
byla nalezená průkazka předána, majitelka
by touto cestou chtěla poděkovat poctivému nálezci;
n 28. 7. ve večerních hodinách oznámen
volně pobíhající pes v ulici Masarykova –
pes umístěn do záchytného kotce MP, zjištěn majitel, majiteli pes předán v pořádku,
kvalifikováno a šetřeno jako podezření
z přestupku, vyřešeno uložením blokové
pokuty v příkazním řízení na místě;
n 28. 7. ve večerních hodinách oznámen
volně pobíhající pes (čivava) v ulici V Solníkách – vyrozuměna majitelka, které byl
pes v pořádku předán, přestupek vyřešen

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

INFORMACE Z RADNICE
uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě;
n 28. 7. oznámeno rušení nočního klidu
z prostoru pozemku domu v ulici Na Panenské – na místě zjištěn hovor skupiny
lidí, lidé se ztišili, přestupek proti veřejnému pořádku vyřešen na místě domluvou;
n 29. 7. oznámen volně pobíhající pes
v ulici Chelčického – pes odchycen, převezen na MP, umístěn do záchytného kotce
MP, kontaktována majitelka, které byl pes
předán, přestupek vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě;
n 29. 7. oznámen nález peněženky s doklady,
která byla oznamovatelkou nalezena v Podbabě na Praze 6 – zjištěn majitel, tento vyrozuměn a v následujících dnech se dostavil
k převzetí nalezených věcí, majitel by touto
cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci;
n 30. 7. oznámeno vloupání do novostavby
domu v ulici Ke Kocandě – hlídka na místo, předáno PČR jako podezření z trestného činu krádeže vloupáním;
n 30. 7. v rámci hlídkové činnosti kontrolována v ulici Nádražní osoba, zjištěno, že
osoba je hledaná policií (podezřelá z krádeží vloupáním na území obce Roztoky) –
osoba předána policistům SKPV PČR Praha-venkov;
n 1. 8. oznámeno narušení občanského
soužití v ulici Nádražní – na místě zjištěno,
že nejprve se muž měl přetahovat o dveře
vozidla se ženou, která tímto vozidlem přijela, muž poté vytrhl kabelku z ruky ženy
vzal si její mobilní telefon, dále zjištěn poškozený nárazník u vozidla, které řídila
žena, a k poškození mělo dojít, když muž
do ní se svým vozidlem narazil, na místo
přivoláni policisté PČR SDN Praha-venkov k zadokumentování dopravní nehody,
napadení oznámeno PČR Libčice;
n 1. 8. v nočních hodinách oznámeno napadení ženy neznámým mužem v ulici
Obránců míru – zjištěn popis podezřelé
osoby, výskyt podezřelé osoby zjištěn
na křižovatce ulic Lidická a Obránců míru,
na místo přivolána hlídka PČR Libčice,
která si převzala věc i podezřelou osobu;
n 2. 8. v ranních hodinách oznámeno, že
na Tyršově náměstí je zaparkované na parkovišti vozidlo tov. zn. Škoda, které je odemčené
a klíče jsou v zapalování – dle dokladů uvnitř
vozidla zjištěno, že se jedná o osobu, která
v nočních hodinách napadla ženu a která
byla hlídkou MP Roztoky předána policistům PČR Libčice, klíče od vozidla předány
za přítomnosti policistů PČR zajištěné osobě;
n 4. 8. ve schránce důvěry MP Roztoky nalezena Lítačka – provedeno šetření k majitelce vyrozuměním operátora infolinky
ICT, majitelka by touto cestou chtěla poděkovat poctivému nálezci;
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n 4.

8. ve schránce důvěry nalezena průkazka PID – provedeno šetření k majiteli
cestou Dopravního podniku hl. m. Prahy,
nakonec průkazka odeslána na Dopravní
podnik hl. města Prahy;
n 4. 8. ve večerních hodinách oznámeno,
že na pozemku domu v obci Únětice se nachází zraněný pštros – majitel vyrozuměn,
dostavil se na místo, při prohlídce pštrosa
zjištěno, že zranění dle vyjádření majitele
pštrosa je pro něj smrtelné, a tak byl pštros
majitelem usmrcen, aby se zvíře netrápilo,
přestupek vyřešen domluvou;
n 7. 8. oznámení o možném táboření a rozdělávání ohně v lesním porostu nad bývalou kolibou – zjištěno, že v uvedeném prostoru se nachází skupina asi 10 mladých
osob, které tam mají uzavřený gril a grilují
si maso, vzhledem ke skutečnosti, že
v době přítomnosti hlídky nedocházelo
k porušení zákona, hlídka pouze přítomné
poučila o zachování pořádku a čistoty;
n 10. 8. zjištěn sesuv zeminy v ulici Přemyslovská na stavbě ZŠ vlivem deště – hlídka
na místě usměrňovala dopravu do ukončení odklízecích prací;
n 10. 8. oznámeno ujetí od BČS MOL
v Přílepské ulici bez zaplacení, zjištěn provozovatel vozidla zn. Škoda, kvalifikováno
a šetřeno jako podezření z přestupku proti
majetku;
n 12. 8. oznámeno ujetí vozidla tov. zn.
VW Golf od BČS MOL v Přílepské ulici
bez zaplacení, kvalifikováno a šetřeno jako
podezření z přestupku proti majetku, zjištěn provozovatel vozidla;
n 12. 8. prověření oznámení o stohu balíků
slámy na poli – zjištěno vzhledem k vyhlášenému zvýšenému nebezpečí požárů, že
došlo k porušení nařízení Středočeského
kraje č. 2/2016 ze 14. 3. 2016, o stanovení
podmínek k zabezpečení požární ochrany
v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, zajištěno přeskládání balíků do bezpečné vzdálenosti od obytných objektů;
n 12. 8. oznámeno, že v prostorách Řivnáče
v tzv. ďolíku se nalézá partička mladších
lidí, kteří zde stanují – zjištěno, že na místě
se nalézají 4 osoby, které zde mají v plánu
strávit noc, upozorněni na to, že je to soukromý pozemek a potřebují souhlas vlastníka, stan sbalili a z místa odešli;
n 13. 8. oznámeno ujetí od BČS MOL
v Přílepské ulici, kdy řidič vozidla tov. zn.
Škoda Roomster odjel, aniž by uhradil
částku za natankované palivo, zjištěn provozovatel vozidla, následujícího dne dlužnou částku na BČS uhradil;
n 13. 8. oznámeno odcizení dlouhé střelné
zbraně z domu v ulici Nad Vinicemi – zajištění místa, na místě předáno hlídce PČR
Libčice;

n 14.

8. oznámen nález mobilního telefonu
v ulici Komenského – zjištěn majitel, v následujících dnech mu byl mobilní telefon
předán, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci;
n 14. 8. ve schránce důvěry MP Roztoky
nalezena Lítačka vydaná na jméno Kipaikin Nikita – kontaktován operátor firmy
ICT, který se pokusil vyrozumět osobu,
na kterou je Lítačka vydaná;
n 14. 8. oznámen pobíhající pes v ulici
Felklova – pes odchycen a umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, zjištěn majitel, téhož dne pes předán majiteli, přestupek vyřešen uložením blokové pokuty
v příkazním řízení na místě;
n 14. 8. oznámen nález dětského jízdního
kola v ulici Masarykova – nalezené kolo
zn. Mongoose uloženo na MP Roztoky, nález zveřejněn na webových stránkách města Roztoky, MP Roztoky;
n 15. 8. asistence PČR a usměrňování dopravy u dopravní nehody na křižovatce
ulic Nerudova-Masarykova – nehoda dvou
osobních vozidel a chodce se zraněním,
na místo též hasičský záchranný sbor,
rychlá zdravotnická pomoc a hlídka PČR
SDN Praha-venkov;
n 15. 8. oznámeno rušení nočního klidu
z prostoru zahrádky restaurace Eiffel
na Tyršově náměstí – na místě zjištěna skupina osob hlučně se bavících, kontaktována obsluha restaurace, upozorněna na rušení nočního klidu, obsluha přislíbila
nápravu, přestupek vyřešen domluvou.
n 18. 8. ve schránce důvěry MP Roztoky
nalezen mobilní telefon zn. CAT – nalezený mobilní telefon uložen na MP Roztoky,
zjištěn majitel, nalezený mobilní telefon
v následujících dnech předán majiteli, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci;
n 19. 8. oznámen volně pobíhající pes
po silnici II/242 ve směru na Prahu 6 – Sedlec v k. o. Roztoky – proveden odchyt psa,
pes umístěn do záchytného kotce MP, zjištěna majitelka, tato vyrozuměna, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku,
následujícího se majitelka dostavila na MP
Roztoky a pes jí byl v pořádku předán;
n 21. 8. oznámen nález peněženky s obsahem dokladů a finanční hotovosti v ulici
Za potokem – zjištěno, že nalezené věci
byly oznámeny na PČR Libčice jako odcizené, nalezené věci předány policistům
PČR Libčice, aby tito zajistili předání poškozené osobě, majitel by touto cestou
chtěl poděkovat poctivému nálezci ;
n 21. 8. oznámeno rušení nočního klidu
z prostoru bistra MOS v Masarykově ulici
– provozovatel upozorněn na rušení nočního klidu, akce v bistru ukončena  ➔
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a zjednána náprava, přestupek vyřešen
na místě domluvou;
n 22. 8. oznámeno, že na Tyršově náměstí
u autobusové zastávky se vznítil obsah odpadkového koše – koš uhašen hlídkou MP
na místě;
n 22. 8. oznámeno rušení nočního klidu
z prostor restaurace Eiffel na Tyršově náměstí – hlídka na místo, obsluha upozorněna na rušení nočního klidu hlasitou hudbou, hudba ztišena a zavřena okna
restaurace, přestupek vyřešen na místě domluvou;
n 22. 8. oznámeno porušení OZV města
Roztoky o regulaci hluku – hlučné stavební
práce na objektu MŠ v Přemyslovské ulici
v době, kdy je toto zakázáno, tj. v neděli –
na místě kontaktována odpovědná osoba,
tato upozorněna na porušení OZV, zjednána náprava, hlučné práce ukončeny, přestupek vyřešen na místě domluvou;
n 24. 8. oznámeno, že v ulici Plavidlo je
na břehu řeky Vltavy vozidlo mimo komunikaci a hrozí jeho sesun do koryta řeky –
na místo přivoláni i hasiči a hlídka PČR,
provedeno vyproštění vozidla technikou
hasičského záchranného sboru, u řidiče
provedena orientační dechová zkouška
na alkohol s negativním výsledkem, věc
převzala hlídka PČR Libčice;

n 24.

8. ve schránce důvěry nalezen svazek
tři kusů klíčů, uloženo na MP jako nález,
zveřejněno na webových stránkách MP
Roztoky a města Roztoky;
n 24. 8. nález svazku 3 kusů klíčů ve schránce důvěry – klíče uloženy na MP Roztoky,
zveřejněno na webových stránkách města
Roztoky, MP Roztoky;
n 25. 8. v rámci hlídkové činnosti zjištěno
na parkovišti na Tyršově náměstí odstavené
vozidlo tov. zn. Fiat Uno, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, na vozidlo vylepena výzva k nápravě
nebo odstranění vozidla, výzva zaslána
provozovateli vozidla, oznámeno Silničně
správnímu úřadu při MÚ Roztoky;
n 25. 8. v rámci hlídkové činnosti zjištěno
na okraji komunikace ulice Husova odstavené vozidlo tov. zn. Škoda Felicia combi, nesplňující podmínky provozu na pozemních
komunikacích, na vozidlo vylepena výzva
k nápravě nebo odstranění vozidla, výzva
zaslána provozovateli vozidla, oznámeno
Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky;
n 25. 8. ve večerních hodinách oznámeno
narušení občanského soužití mezi druhem
a družkou v bytě bytového domu v obci
Únětice – došlo k hádce a později i fyzickému napadení mezi druhem a družkou,
ke zranění nedošlo, kvalifikováno a šetře-

no jako podezření z přestupku proti občanskému soužití;
n 26. 8. oznámen nález klíče od vozidla
na Tyršově náměstí – zjištěna majitelka,
která se dostavila na MP Roztoky a nalezený klíč jí byl předán, majitelka by touto cestou chtěla poděkovat poctivému nálezci;
n 26. 8. v rámci hlídkové činnosti zjištěno
na v ulici Palackého odstavené vozidlo tov.
zn. Opel Tigra, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, na vozidlo vylepena výzva k nápravě nebo odstranění vozidla z pozemní komunikace,
výzva zaslána provozovateli vozidla, oznámeno Silničně správnímu úřadu při MÚ
Roztoky.
Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky
můžete nalézt na webových stránkách MP
Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.
Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí,
obraťte se prosím buď osobní návštěvou,
nebo telefonicky na Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 974 866 400) nebo
na Městskou policii Roztoky (tel.
602 666 458, 730 511 988 nebo 220 910 468,
popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz).
l
Děkujeme předem za spolupráci. 
Petr Vevera

ved. str. MP Roztoky

inzerce

VP Metal s.r.o.
Zakázkové zámečnictví
Ocelové konstrukce, brány, ploty
CNC obrábění
Soustružení - Frézování
Gravírování - 3D tisk
Dělení materiálů
Stáčení profilů
Pískování
Rotační omílání
Práškové lakování
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Škola nám začala
Prvňáčci vykročili do nového života doprovázeni rodiči v rouškách. Pan starosta
Jan Jakob předal dětem na památku v tento den naši krásnou knížku My z Roztok
a ze Žalova, kterou napsala paní Marie Kšajtová. Tato knížka již v loňském roce
u žáků i učitelů sklidila veliký úspěch. Jen připravované besedy s autorkou se
díky koronaviru a uzavření škol musely odložit.

Pandemie svět a školství trochu pozměnila. Dodržují se přísná hygienická opatření.
Mění se výukové plány, důraz teď bude kladen více než dříve na praktické znalosti
práce s počítačem a IT technologiemi pro
případ další vlny. Všichni, nejen děti, ale
i učitelé a rodiče jsme nuceni se učit. Učit
se žít v nových podmínkách.
Všechny naše mateřské školy i naše základní škola jsou připraveny dle doporučení MŠMT s tím, že se budou muset aktuálně přizpůsobovat dané situaci. Je to
nelehký a zodpovědný úkol, který je na ně
kladen, a zřizovatel město Roztoky je připraven naše školy podpořit a pomoci, pokud bude třeba. Všichni máme veliký zá-

jem, aby vzdělávání a zdravý vývoj našich
dětí nebyly omezovány.
V době prázdnin probíhaly ve všech budovách MŠ potřebné větší či menší opravy
a úpravy. 1. září se otevřelo nové oddělení
MŠ Havlíčkova v Tichém údolí, kapacita
tohoto oddělení je 20 dětí. Učitelé připravovali plány na další školní rok. Paní ředitelky se na společných poradách s radní
pro školství domluvily na vizi společného
logopeda pro všechny naše MŠ, který by
pečoval o naše školkové děti. S tím souvisí
i postupné dovzdělání všech pedagogických pracovníků MŠ jako asistentů logopeda. Pokud se podaří sehnat kvalitního
logopeda, mohla by logopedická péče v na-

šich MŠ začít fungovat již od druhého pololetí školního roku 2020/2021.
Základní škola Zdenky Braunerové měla
také o prázdninách náročné období. Stavební úpravy a opravy v budovách školy
i ve školní jídelně. Příprava rozvrhů a zajištění všech požadavků, které jsou potřebné
k dodržování hygienických opatření. Nutnost upravit výukové plány s ohledem
na proběhlou distanční výuku. V tomto
duchu proběhly i schůzky vedení školy
s vedením města. Jejich hlavním cílem bylo
vyladit strategický plán rozvoje školy
na další roky, tzv. vizi školy. S tímto dokumentem budete seznámeni v příštím čísle
l
Odrazu. 
Vladimíra Drdová
radní pro školství

Otázky pro paní ředitelku Janouškovou
Před začátkem nového školního roku jsme položili ředitelce Základní školy
Zdenky Braunerové několik otázek, v nichž jsme se ještě částečně vrátili
k dění uplynulých měsíců a zajímali jsme se také, s čím škola vstupuje
do dalšího období.

Jak byste zpětně zhodnotila způsob, jímž
se ZŠZB v jarních měsících vyrovnala
s online výukou?
Nikdo z nás se na tuto situaci nemohl připravit. Škola, učitelé, rodiče, žáci – pro
všechny byla situace nová a všichni jsme se
museli něco nového naučit. ZŠZB se se situací podle mne vyrovnala velmi dobře.
Do výuky se zapojila drtivá většina žáků.
Těm žákům, kteří neměli technické prostředky pro distanční výuku, jsme se snažili zapůjčit školní tablety a ve spolupráci
s panem starostou zajistit i připojení. Některým mimoroztockým nepřipojeným
žákům jsme učivo zasílali i poštou. Zpočátku se všichni učitelé snažili zajistit výuku
způsobem, který znali a byl pro ně přijatelný. Postupně jsme se snažili výukové kanály sjednocovat. Nakonec jsme se se žáky
potkávali i na online hodinách.

Jaký hlavní poznatek jste si z jarní části
koronakrize odnesla?
Jsme schopni zareagovat na stále se měnící
situaci.

Jak jste vnímala poměrně silnou kritiku
ze strany některých rodičů, prezentovanou zejména na Facebooku?
Facebook není oficiální komunikační kanál školy, takže se k obsahu roztockého
facebooku nebudu vyjadřovat.

Ministerstvo školství vydalo doporučující
manuál, jak postupovat v novém školním
roce. Která z těchto opatření realizuje ZŠZB?
Všechna opatření najdou zájemci na webových stránkách školy. Opatření budeme
operativně upravovat na základě aktuální
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Jak se nové zkušenosti odrazí ve výuce
na ZŠZB?
Hlavním komunikačním kanálem bude pro
všechny rodiče i žáky Bakalář, i když elektronická žákovská knížka bude i nadále
pouze pro druhý stupeň. Výukový kanál
pro distanční výuku jsme zvolili G Suite pro
školy, jehož součástí je pro spoustu žáků
známá Google učebna. Abychom nezapomněli, co jsme se na jaře naučili a byli jsme
schopni ihned přejít na online výuku, budeme v těchto virtuálních učebnách pracovat i během prezenční výuky po celý školní
rok. Žáky i učitele, kteří v tomto systému
zatím nepracovali, proškolíme během září.

epidemické situace a nařízení MŠMT, MZ
a hygienické stanice.
Jak je nový školní rok na ZŠZB zajištěn
personálně?
Je konec srpna, učitele a vychovatele máme
všechny, rozvrhy už znají i žáci, takže se
můžeme směle vydat směrem k novému
školnímu roku.
Došlo ve škole přes prázdniny k nějakým
stavebním úpravám?
Během prázdnin panoval ve škole čilý pracovní ruch. Tentokrát se práce soustředily
na budovu v Roztokách. Stará budova roztocké školy byla doplněna protipožárními
čidly, nový povrch má chodba v družině
nad jídelnou, opraveny byly římsy nad zadním vchodem. Ve spolupráci se zřizovatelem vznikl nový kabinet pro učitele ve 3.
patře v Roztokách, odhlučněna byla stará
část roztocké jídelny a žákovský parlament.
Z projektu máme nově vybavenou druhou
ICT učebnu a učebnu fyziky. Ve všech třídách obou budov jsou počítače a interaktivní tabule nebo plátna.
Děkujeme za odpovědi a přejeme vám, učitelům, ostatním zaměstnancům školy a hlavně školním dětem, aby se nový rok vydařil
a proběhl pokud možno bez komplikací. l

Otázky kladl
Jaroslav Drda
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Školská rada
A máme to tady. 1. září se otevřely pomyslné brány všech
škol a školek u nás v Roztokách.
Začínáme trošku jinak. Začínáme s covidem-19. Provoz se bude řídit semaforem
Ministerstva zdravotnictví a doporučeními pro provoz školských zařízení, která vydalo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Z toho vyplývá mnoho
provozních novinek včetně komunikačních kanálů a platforem jako Bakalář či
Google Classroom. Všichni žáci budou
proškoleni úměrně svým příslušným ročníkům. Veškeré aktuální informace k platným opatřením naleznete na stránkách
školy v sekci COVID-19.

Další novinkou je vznik Rodičovského
parlamentu, kde každá třída bude mít svého zástupce. Tato inciativa vychází z aktivit
Klubu rodičů, který vznikl během koronavirové domácí výuky. Brzy veškeré informace obdržíte e-mailem.
Máme 40 kmenových tříd, čímž se řadíme mezi největší základní školy v České
republice. Někteří pedagogové odešli, jiní
přišli. Poprvé do školy nastoupili žáčci pěti
prvních tříd. Tento rok bude posledním
pro tři třídy deváťáků, kteří se vydají
za dalším vzděláváním někam dál do světa.

Jsme plni očekávání a napětí, co nám tento
školní rok přinese. Nikdo nevíme dne ani
hodiny, jak se bude situace vyvíjet. Buďme
k sobě slušní, korektní, tolerantní, hledejme společné cesty, hledejme řešení a neobviňujme se navzájem.
Přeji všem žákům, rodičům, pedagogům
i nepedagogickým zaměstnancům školy, ať
je tento školní rok pro nás všechny úspěšný, plný nových zážitků i zkušeností.


l

Buď dobrý! Škole zdar!


Petra Kazdová, DiS.
předsedkyně školské
rady ZŠZB
skolska.rada@zszb.cz

Víme, jakou chceme školu?

Pokud se chcete opravdu pěkně pohádat s přáteli, kromě
politiky a fotbalu ještě můžete nadhodit téma školství.
Co člověk (student, rodič, prarodič) to jiný
názor na to, jak by mělo současné školství
vypadat.
Dobře to můžeme vidět i ve zpětném zrcátku polistopadového vývoje školy v našem městě.
Po roce 1990 začal počet žáků naší ZŠ
pozvolna klesat, až se na konci devadesátek
chodbami školy proháněl vítr. Nebylo to
jen klesající porodností, ale i tím, že rodiče
využili možnosti nové školské legislativy
a začali posílat (či spíše vozit) své děti
do pražských škol, zejména do Dejvic, které rovněž nebyly přeplněné. Ve veřejnosti
se uchytil (do značné míry nesprávný) dojem, že roztocká škola nemá patřičnou
úroveň.
Na přelomu století již byla naplněnost
naší školy hluboko pod kapacitou a museli
jsme se ve vedení města vážně zabývat analýzou tohoto stavu a snahou o nápravu.
Bylo i období, kdy se měnili ředitelé a ředitelky naší ZŠ téměř jako apoštolové na orloji. Konečně – současná paní ředitelka Janoušková je v pořadí sedmá (resp. osmá)
v polistopadovém období. Vzhledem
k tomu, že funkční období ředitele je šestileté, tak je vidno, že čas v ředitelně někdy
ubíhá trochu rychleji…

Ředitelem školy James Bond?

Během „ředitelské krize“ v době mého starostování jsem sezval rodiče k široké diskusi o tom, jakou školu a jakého ředitele by
chtěli mít. Vyprofilovaly se tehdy dva silné
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názorové tábory. První požadoval disciplinovanou tradiční (prvorepublikovou),
soutěživou školu, která děti perfektně připraví na další středoškolské studium (a pro
život). Druhý prosazoval školu hrou, školu
přátelskou k dětem a tolerantní k jejich
studijním nedostatkům, bez tlaku na výkon. Bylo zřejmé, že oba tábory mají ze své
perspektivy do značné míry pravdu (i náročnější škola může být veselá a kreativní),
ale najít společnou řeč při tak odlišných
představách bylo téměř nemožné. Podobně se nebyli schopni rodiče dohodnout
i na tom, jaký odborný a osobnostní profil
by měl mít ředitel/ka. Jedni ho viděli jako
jakéhosi nejvyššího pedagoga školy a tvůrce jejího vzdělávacího programu, jiní v duchu nové doby tvrdili, že je důležité, aby
ředitel byl hlavně dobrý manažer, který
sežene kvalitní lidi a peníze. Když se diskuse poněkud zacyklila, jeden přítomný otec
to komentoval slovy: „Zdá se, že nejlepším
ředitelem roztocké školy bude James
Bond.“ Tímto příměrem to celé rozboural
a debata fakticky skončila.

Škola pro všechny,
nebo pro někoho?

Od té doby uplynulo již patnáct let, ale k velkému posunu ve smyslu nějakého generálního konsenzu dosud nedošlo. Objevují se
pokusy o zpestření kurikula netradičními
vzdělávacími metodami a speciálním zaměřením školy. Před časem byla například sna-

ha vytvořit v Roztokách sportovní (fotbalovou) třídu. Ukázalo se však, že sportovně
talentovaní jedinci raději hledají své uplatnění v klubech významné značky, jako jsou
Sparta či Dukla, sídlící navíc na dohled
od Roztok.
V českém školství nastala zlomová situace po přijetí nového školského zákona
platného od roku 2005, který zavedl do pedagogické praxe Rámcové vzdělávací programy a z nich odvozené školní vzdělávací
programy (ŠVP roztocké školy nese název
„Škola pro všechny“). Měly znamenat výraznou diferenciaci výuky v jednotlivých
školách, když zanikly unifikované školské
osnovy. V průběhu času se ale ukázalo, že
mnohým školám chybí odvaha jít do netradičních forem a nového obsahu výuky
a odvozovaly své školní vzdělávací programy od RVP jen formálně bez výrazného
tvůrčího vkladu. Dnes se dá říci, že školní
vzdělávací programy (s výjimkou některých elitních škol) nenaplnily vesměs očekávání. Vždy totiž záleží na přístupu vyučujícího a samozřejmě i vedení školy.
I staré osnovy umožňovaly v rámci ročního tematického plánu výuky předmětu až
30procentní odchylku od univerzálních
osnov, což poskytovalo velký prostor
a svobodu pro kreativního pedagoga. Já
jsem ji například vždy s velkou chutí využíval, a to „na míru“ lidskému profilu konkrétní třídy.

Bilingvní výuka na ZŠZB?

V posledních letech se klade velký důraz
na výuku cizích jazyků, zejména angličtiny,
která je novou evropskou linqua franca. To
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je naprosto logické, zejména u malého národa uprostřed Evropy. Otázka však je,
od kdy a jak angličtinu (případně jiný cizí
jazyk) vyučovat. I v naší ZŠ se prosadil názor, že již od první třídy, a to i s rodilým
mluvčím. Tento názor ale všichni angličtináři nesdílejí. Říkají, že učit cizí jazyk má
smysl až ve chvíli, kdy dítě bezpečně ovládá češtinu (tedy slovem i písmem). Výuka
angličtiny od první třídy vyhovuje prakticky jen dětem ze smíšených rodin a těm,
které přišly do kontaktu s tímto jazykem už
v mateřské škole.
Nyní se nově uvažuje (viz info z Odrazu
č. 7–8/2020) o zavedení bilingvní výuky
na naší ZŠ. To je ovšem jiná káva. To není
jen intenzivnější výuka cizího jazyka, to je
výuka jednotlivých předmětů v cizím jazyce. Je otázka, zda je vhodné, aby na prvním
stupni ZŠ, kdy se žák učí pojmenovávat
svět kolem sebe, včetně krásného českého
názvosloví flóry a fauny, se to měl učit rovnou anglicky. Nebude sypat do krmítka sýkorce koňadře, ale great tit, nebude obdivovat babočku paví oko, ale peacock
butterfly, nebude se učit o užitečnosti žíža-

ly, ale o earthworm. I z otce vlasti Karla IV.
bude najednou Charles. Taková výuka není
pro každého žáka, resp. je jen pro některé
(předpokládám, že by šlo vždy o jednu třídu z pěti v ročníku). Nebyla by ani levná,
lépe řečeno by přišla na pořádný balík. Nevím, jak by se to celé financovalo, když výuka na veřejných základních školách v ČR
je bezplatná (viz ustanovení školského zákona). Nebylo by snadné ani sehnat vhodné a kvalifikované učitele. Kromě toho si
myslím, že velké možnosti v prohloubení
kvality výuky na roztocké ZŠ jsou i bez takových náročných experimentů.

Škola, kam budou
děti rády chodit
Z cest ke zlepšení kvality vzdělávání (obecně) bych vyzdvihl pestrost a názornost výuky (to říkal už Komenský), efektivní mezipředmětové vztahy (tedy poznávání
v souvislostech, nikoliv izolované biflování
faktů jednotlivých předmětů) a výchovu
ke kritickému myšlení (nezaměňovat
s hospodským nadáváním na poměry) – to

nám bohužel chybí ve společnosti napříč
generacemi. Kvalitní a intenzivní výuka cizího jazyka je už dnes samozřejmostí.
A ovšem – klíčovým faktorem byla, je
a bude osobnost pedagoga. Bohužel neplatí, že dobrým učitelem je každý absolvent
pedagogické (případně jiné) fakulty.
Všichni si ze svých studentských let pamatujeme učitele, z nichž šla jen hrůza, a ty,
kteří nás dokázali pro svůj předmět nadchnout. Nutným předpokladem je vrozený
pedagogický talent, vyjadřovací schopnosti a pozitivní vztah k dětem. Práce učitele je
krásná, ale velmi náročná, a tak je třeba
chápat toto povolání více jako poslání než
jen jako jeden ze způsobů, jak si vydělat
peníze.
Šťastný nový školní rok 2020/2021!
l

Stanislav Boloňský
místopředseda školské
rady ZŠ Zd. Braunerové

Škola, to není jenom učení – mučení. Je to i místo, kde žáci mohou rozvíjet své umělecké
vlohy nebo se zapojit do projektů, kde se uplatní pocit sounáležitosti s dětmi z jiných, ne
tak klidných a bohatých částí světa. Více o tom v následujících dvou článcích. A pak se ještě
dozvíme, proč se nové škole v Žalově bude říkat „Cihelna“.

Sbírka pro Stonožku – z Roztok, ČR do Bamaku, Mali

Milí žáci, rodiče, spoluobčané,
na začátku ledna jsme se rozhodli reagovat
na žádost českých vojáků a uskutečnit sbírku školních potřeb pro školu v Bamaku
v africkém státě Mali. S vaší pomocí jsme
mohli předat p. Běle Jensen, zakladatelce
Stonožky (Hnutí „Na vlastních nohou“,
které pomáhá dětem z oblastí zasažených
válkou), 26 krabic školních potřeb. Sbírka
byla poté předána Armádě ČR a transportována na místo určení, věci od nás převzala p. učitelka Bartáková se svým synem,
která v Mali vybudovala školku, školu
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i gymnázium. Zajímavostí také je, že školní
potřeby, které putovaly od nás z Roztok
do Mali, tam předával první český velitel
této mise, generál František Ridzák, občan
Roztok a otec našich bývalých žáků.
Když jsme vás oslovili s žádostí o pomoc, nikdo netušil, že sbírka bude mít takový úspěch. Všechny věci udělaly tamním žákům i učitelům velkou radost,
dostáváme pozdravy a poděkování
od žáků i učitelů. V srpnu ZŠ Zdenky
Braunerové obdržela oficiální poděkování
i s fotodokumentací.

Chtěli bychom vám všem, kteří jste se
na této akci společně s námi podíleli, moc
poděkovat. Jsem velice hrdá, že se naše
škole spolu s vámi zúčastnila tohoto projektu, a věřím, že v této charitativní činnosti budeme i nadále spolupracovat.
l
Mgr. Monika Bromovská
třídní učitelka 5. B
odkazy na tiskové zprávy:
www.stonozka.org
Armáda ČR
Facebook Armády ČR
Facebook Základní školy Zdenky Braunerové Roztoky
Facebook Armády ČR
Facebook Základní školy Zdenky Braunerové Roztoky
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Krása všednosti
Na konci školního roku byla na oplocení
základní školy na Školním náměstí v Roztokách instalována výstava velkoplošných
fotografií, které vytvořili žáci 2. stupně
školy pod vedením mladého fotografa
Attily Zinčaka. Uveřejnili jsme o ní zprávu již v kulturní rubrice červnového čísla
Odrazu, ale zaslouží si ještě další zhodnocení.
Početně není výstava s názvem Pohyb
rozsáhlá, jde o 25 fotografií. Téma pohybu
nevnímali autoři jen prvoplánově, ale
i v přeneseném slova smyslu. Snímky zobrazují vše, co lze s pojmem pohybu spojovat, ať již jde o „pohyb mechanický, metafyzický či psychický“, jak se uvádí
na úvodní plachtě. Jinak řečeno, nejde jen
o pohyb reálný, ale i o lineární a barevný
rytmus evokující pohyb, o prostorové iluze, abstraktní detaily povrchů. Některé fotografie si pohrávají s neostrostí obrazu
a stojí tak až na pomezí fotografie a malby.
Skutečného zachycení pohybu zde vlastně
mnoho nenajdeme. To ale není chyba, spí-

še doklad široké palety fantazie teprve klubajících se fotografických elévů. Je bezpochyby vlivem cíleného odborného vedení
mladého kolektivu invenčním lektorem, že
se výstava vyhnula nemoci všech podobných výstav žákovských prací. Nenajdeme
zde žádné „třeskutě“ líbivé záběry přírodních jevů, jako jsou západy slunce, bouřková mračna či duhy nad pšeničným lánem,
roztomilých pejsků a kočiček apod. Všechny fotografie zachycují naprosto všední situace a předměty, často přímo z prostředí
školy, viděné ovšem netradičním způsobem. Potvrzují již profesorem Jánem Šmokem zdůrazňovaný názor, že kvalitní fotografie není prostou paměťovou reprodukcí

krásné skutečnosti, ale spíše osobitě zachyceným obrazem banality, všednosti. Nevím
samozřejmě, do jaké míry se dětští autoři
plně emočně ztotožnili s dramaturgií svého „guru“, zda fotografie vznikaly zcela samostatně, spontánně či pod bedlivým dohledem A. Zinčaka, jak probíhal výběr
snímků pro výstavu apod. V každém případě je výstavka ukázkou nekonvenční
práce se skupinou mladých, která si zasluhuje pochvalu. Pokud bych měl mít jednu
kritickou poznámku, pak jen to, že u fotografií nejsou uvedeni autoři. Myslím, že by
si to zasloužili.


l

Stanislav Boloňský

Archeologové v cihelně

Dobový snímek cihelny v Žalově, budova kovárny
na snímku úplně vlevo, kolem 1950 (fotoarchiv SMR)

Cílem aktuálně stále probíhajícího výzkumu je navázat na tyto poznatky, stejně jako
zdokumentovat relikty místní cihelny, po-
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cházející z 19. století a zaniklé po polovině
20. století.
Navzdory výraznému narušení původního krajinného reliéfu stavbou a fungováním cihelny se v severovýchodní části pozemku dochovaly stopy pravěkého osídlení
v podobě jedné až dvou linií sloupových
jamek, spolu s mělkými paralelními žlábky.
Na východním okraji pozemku, paralelně s ul. Přemyslovská, či přímo v její trase,
bylo zdokumentováno několik linií cest.
Určení časového intervalu fungovaní cest
je komplikované, jednak pro jeho délku
a jednak ze samotné povahy užívaní cest,
při kterém typicky nedochází k akumulaci
materiálu použitelného pro jejich datovaní. Důležitou indicií je proto nález mince

foto: M. Vokáč

Paralelně s výstavbou nové žalovské školy probíhá v areálu někdejší žalovské
cihelny záchranný archeologický výzkum realizovaný Archeologickým
ústavem AV. Potenciál této lokality pro rozšiřování znalostí o našich předcích
se začal naplňovat již v 19. a začátkem 20. století, kdy zde byly amatérskými
archeology a sběrateli zachraňovány první raně středověké nálezy z pohřebišť
svázaných s nedalekým Levým Hradcem, významným hradištěm a sídlem
Přemyslovců 2. poloviny 9. – 1. poloviny 11. století. O sídelních a pohřebních
aktivitách jeho obyvatel vydaly další cenná svědectví výzkumy Ivana
Borkovského ve 40. a 50. letech minulého století. Analogicky hodnotné situace
byly prozkoumány na blízké poloze Na Panenské. V místech nově vznikající
obytné zástavby se kromě raně středověkého pohřebiště podařilo odhalit
i rozsáhlé pozůstatky pravěkého osídlení a pohřbívání.

Odkryv pozůstatků zdiva kovárny

s Ferdinandem II., která dokládá existenci
jedné z cest v první polovině 17. století,
v období třicetileté války.
Nejrozsáhlejší, a již předem očekávaný,
nález představují relikty budov cihelny.
Do plochy staveniště zasahuje hlavní budova svojí severní přístavbou. Během jejího
výzkumu byly, vedle vlastního dispozičního
řešení stavby, identifikovány početné prvky
technického zázemí provozu cihelny, jejichž
interpretace bude probíhat ve spolupráci
➔
s Národním technickým muzeem.

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

téma měsíce
V ploše budoucí příjezdové cesty školy,
za jen v základech dochovanou ohradní
zdí cihelny, byla odkryta budova vyplněná
a překrytá masivním množstvím železného materiálu a artefaktů z doby fungovaní

cihelny. V místním povědomí se uchovala
jako „kovárna“. Mezi četnými nálezy trubek a ozubených kol vynikají ostatky několika dopravních vozíků. Nejzachovalejší
z nich se vrátí na místo své služby, aby tu

mohl novým školákům připomínat, jak jejich škola ke svému jménu přišla.


l

Michal Mrva,
Kateřina Tomková

Pěšky do školy
Jsme moc rádi, že naše Základní škola Zdenky Braunerové se aktivně připojila
ke každoroční akci Pěšky do školy, pořádné sdružením Pražské matky
v souvislosti s Týdnem evropské mobility.

Jak již název napovídá, jde o výzvu, která
má napomoci omezení automobilové dopravy v blízkosti škol. Roztoky, ač město
nevelké, pořádají každý den u obou školních budov automobilové manévry. Je to
nebezpečné a zdravému rozvoji dětí to vůbec nesvědčí.
Připojte se i vy k této výzvě a umožněte
svým dětem chodit do školy pěšky. A proč?
Protože pravidelná procházka cestou
do školy je dobrá pro zdraví, posiluje imunitu organismu, zlepšuje náladu, rozvíjí
samostatnost, podporuje přátelství a prospívá místu, kde žijeme. Pro zdraví vás
i vašich dětí je to rozhodně dobrá volba.
Víte, že z nejvzdálenějšího místa Žalova
nebo Tichého údolí je to k roztocké školní

budově maximálně 2,5 kilometru? To obnáší cca 30 minut chůze. Za použití koloběžky nebo kola to lze zvládnout mnohem
rychleji. Většina z nás bydlí škole mnohem
blíž. Určitě lze najít bezpečnou cestu,
mimo hlavní silnice. Vás, když jste byli
mladí, také nevozili rodiče do školy autem.
Víte, že děti z Úholiček, pro které je roztocká škola spádová a mají to mnohem dál,
jezdí převážně autobusem a z náměstí chodí pěšky?
Víte, že asi třetina rodičů vozí své děti
do školy autem jenom proto, že se bojí o jejich bezpečnost právě z důvodu, že je
u školy ráno velký provoz?
Vystupme z tohoto začarovaného kruhu,
čím méně aut přijede až před školu, tím

bezpečněji a příjemněji tam bude i pro
vaše děti.
Pokud již musíte autem jet a své dítě
vézt, nejezděte až před školu, ale vysaďte
ho dál. Například na Masarykově ulici
nebo na Obránců míru.
Výzva je letos naplánována na období
od 21. 9. do 26. 10. 2020. Během této doby
bude škola i za podpory města pořádat pro
děti různé motivační akce. Samozřejmě
pěšky do školy lze chodit i mimo tento vyhrazený čas.
Zdenka Braunerová jistě také chodila
všude pěšky.
Podrobnější informace naleznete na stránkách www.prazskematky.cz, na stránkách
školy a města.


l

Michal Hadraba
místostarosta měst
inzerce

setkávání rodičů dětí, které ve škole (či školce) potřebují
individuální přístup či podpůrná opatření. např. individuální učební plán (IVP), asistenta pedagoga a další
sdílení problémů a zkušeností
spolupráce se školou, vedením školy, pedagogy,
asistenty pedagoga, psychology, výchovnými poradci,
pedagogickou poradnou Lexik
podpora a pomoc při hledání řešení problémů na základě spolupráce
vzdělávání a osvěta o dané problematice,
semináře, kurzy dle zájmu a potřeby

Srdečně vás zveme na výstavu

• setkávání, sdílení a spolupráce
• podpora a pomoc pří hledání řešení
• vzdělávání a osvěta

ZŠ Zdenky Braunerové v Roztokách

ZVEME VÁS NA
PRVNÍ SETKÁNÍ RODIČOVSKÉ KAVÁRNY
ÚTERÝ 22. ZÁŘÍ 2020 OD 18 HODIN
KAVÁRNA KOROZE (NERUDOVA ULICE)

Haló, hola, tady
Koronaškola

prosíme o předběžné potvrzení účasti (není podmínkou)
kontakt: rodicovska.kavarna@gmail.com
Rodičovská kavárna vzniká z iniciativy rodičů a vedení
města, s podporou vedení ZŠZB i MŠ v Roztokách
a ve spolupráci s PPP Lexik.

září 2020

od 21. srpna do konce září
na Půdě Středočeského muzea
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BACK ON TRACK!
ANGLIČTINA VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
DĚTI - MLÁDEŽ - DOSPĚLÍ
PŘÍPRAVA NA CAMBRIDGE TESTY
B1 FOR SCHOOLS
B2 FOR SCHOOLS
A JINÉ

WWW.DIALEKT.CZ
inzerce

inzerce

ŽALUZIE

SÍTĚ PROTI HMYZU
Dlouholetá praxe–28 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž
přímo od výrobce!
Dodání od 5 do 9 dnů!
Záruka 36 měsíců!
CHCETE ZNÁT
PŘESNOU CENU?
Zašlete rozměry
e-mailem nebo
SMSkou, tentýž
den obdržíte
cenovou nabídku.

777 208 491
info@har.cz
www.har.cz
Po předložení
tohoto inzerátu

SLEVA 15 % z celkové ceny.



EABÍZÍME KPRONÁJMU
KANCELÁŘSKÉ PROSTORY
sAREÁLU SLUŽEB LIDICKÁ
<ĚŝƐƉŽǌŝĐŝũƐŽƵĐĞůŬĞŵϯkancelářeŶĂĂĚƌĞƐĞ
Lidická 531, ϮϱϮϲϯZŽǌƚŽŬǇ͘


ϭϱŵϮ–cena/měsíc =ϰ͘ϬϬϬ͕ͲKč
ϮϬŵϮ–cena/měsíc = ϱ͘ϬϬϬ͕ͲKč
ϮϱŵϮ–cena/měsíc = ϲ͘ϬϬϬ͕ͲKč
;Ŭceně bude připočteno DPHve výši 21%)




sceně ƉƌŽnájmu jsou zahrnuty poplatky za energie,
služby a společné prostory(kuchyňka a WCͿ͘


spřípadě dotazů či zájmu o prohlídku volejte͕
prosím͕ŶĂƚĞůĞĨŽŶнϰϮϬϲϬϭϯϴϰϬϴϱ͘

ŽIVOT VE MĚSTĚ

SPCCH – přehled pravidelných aktivit, kontakty
Většina aktivit začíná v druhé polovině září
nebo začátkem října. Pro přesné informace
kontaktujte lektory.
n pondělí:
14.00–16.00 otevřen Klub seniorů,
Havlíčkova 713,
Marcela Tříšková, tel. 732 667 890
14.00–15.00 Procházky po Roztokách
s holemi Nordic Walking
(sraz Klub seniorů),
Blanka Humplová, tel. 776 845 466
n 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
14.00–15.00 Měření tlaku, cukru v krvi,
saturace kyslíku
(1. úterý v měsíci), (Klub seniorů),
Petra Zajícová, tel. 736 766 445
15.00–15.45 Zdravotní cvičení
(Klub seniorů)
Naďa Vanková, tel. 603 233 623
16.00–16.45 Cvičení mozku a paměti
(Klub seniorů)
Milada Slavatová, tel. 604 249 196
n středa:
dopoledne Cvičení kardiaků
(taneční sál ZUŠ)
Blanka Humplová, tel. 776 845 466
n čtvrtek:
9.30–12.00 Klub pletení, háčkování
(Klub seniorů)
Andrea Pištěková, tel. 605 252 328
13.30–15.00 Petangue, termíny:
10. 9., 17. 9., 8. 10., 15. 10. (hřiště u DPS)
Petr Fuksa, tel. 602 261 925
14.00–16.00 otevřen Klub seniorů,
Havlíčkova 713,
Marcela Tříšková, tel. 732 667 890
n pátek:
15.00–18.00 Rukodělné dílny, termíny:
25. 9., 30. 10., 27. 11.,11. 12. (Klub seniorů)
Markéta Hrůzová, tel. 723 800 922,
Vlaďka Drdová, tel. 606 893 292
16.00–16.45 Plavání v Suchdole
(nutno se prokázat průkazkou
s platnými známkami)
n sobota:
8.00–11.00 Klub paličkování
(Klub seniorů)
Pavla Sládečková, tel. 731 150 785
9.00–10.30 Cvičení, aby záda nebolela,
termíny: 12. 9., 26. 9., 10. 10. (taneční sál ZUŠ)
Kamila Jiříková, info a přihlášky:
Lenka Švecová, tel. 606 651 816

září 2020

n Divadla:

Milada Slavatová, tel. 604 249 196

Dúležité upozornění:

n Zájezdy:

Platba členských známek
za rok 2020

Jaroslava Pařízková, tel. 732 217 507

n Zdravotní

cvičení – každé úterý
od 15.00 hodin (Klub seniorů)
Pod vedením zkušené lektorky Nadi
Vankové si při lehkém zdravotním cvičení
převážně na židli protáhnete celé tělo. Toto
cvičení přispívá především k udržení svalové kondice a mobility. Uvítáme mezi sebou ještě pár cvičenců, kteří doplní naši
skvělou partu.
Info: Naďa Vanková, tel. 603 233 623
n 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

n 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
n Tanec

pro radost – každé úterý
od 10.00 do 11.00 hodin
(taneční sál ZUŠ) – od října

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,
standard, výrazový 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 pravidelném tančení i redukci váhy a hlavně zlepšení celkové
kondice.
Nové zájemkyně uvítá skvělá parta tanečnic.
Info: Lucie Kárová Šrámková,
tel. 603 833 786

Členské známky, prosíme,
uhraďte do konce října.
Platit můžete vždy v pondělí či
ve čtvrtek od 14 do 16 hodin
v Klubu seniorů, Havlíčkova ulice
(pí. Tříšková, tel. 732 667 890)
n Pétanque

v Roztokách –
čtvrtky od 13,30 hodin,
termíny: 10. 9., 17. 9., 8. 10., 15. 10.
(hřiště u DPS)
Malá rozcvička… a jde se na to! První
trénink pétanque pro seniory vyzkoušelo 6
odvážlivců a na ten druhý jich přišlo…15!
Jak se přiblížit koulí do vyznačeného trojúhelníku? A dá se vůbec trefit obloukem
koule, která je od vás 6 metrů? Přijďte si to
vyzkoušet v dodatečně vypsaných termínech s mezinárodním trenérem pétanque
Petrem Fuksou.
Info: Petr Fuksa, tel. 602 261 925


l

Vladimíra Drdová
předsedkyně ZO SPCCHRoztoky
tel. 606 893 292
v.drdova@volny.cz

Svěcení
Rádi bychom vás srdečně pozvali do Husova sboru na státní
svátek 28. září 2020 od 9 hodin,
kdy se bude konat slavnostní
bohoslužba, při které bude uděleno kněžské svěcení Kristýně E.
Ptáčkové, budoucí farářce tohoto
sboru. Můžete se těšit na biskupa
pražského Davida Tonzara a další vzácné hosty. Po bohoslužbě
bude následovat zahradní slavnost, na kterou vás také srdečně
zveme. Vítány budou i děti, pro
které bude připraven na zahradě
program v podobě her a soutěží.
Těšíme se na setkání s vámi.


l

Za radu starších z Husova sboru
Jarmila Kučerová,
farářka,

a Tomáš Rozkydal,
předseda
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Roztocký zázrak
Ano, roztocký zázrak, jinak to nelze nazvat. A jak vznikl? No
naprosto úžasně a zázračně, ne nadarmo se říká: „Kdo věří
na zázraky, tomu se dějí“.
Před dvěma lety jsem měla tu čest poznat
báječnou a skvělou dámu, prezidentku
hnutí „Na vlastních nohou“ – Stonožka,
paní Bělu Jensen, která se svým hnutím
podporuje, za pomoci Armády ČR, děti
z válkou postižených nebo poničených
zemí. Pokud jste minulý rok navštívili každoroční oslavy čarodějnic v Žalově, mohli
jste tuto paní také potkat a vidět. Tehdy
s dětmi ze ZŠ Roztoky a paní učitelkou
Monikou Bromovskou vystoupila na pódiu, představila hnutí a převzala od roztockých dětí obrázky na téma Heraldická zvířata, které poté putovaly na výstavu
do ZOO Praha, a převzala také školní pomůcky, jež se na této akci získaly.
A kam tyto školní pomůcky putovaly?
Do daleké a velice neklidné země – do Mali.
Protože naše základní škola a Roztocké
čarodějnice spolupracují s hnutím Stonožka již řadu let, rozhodli jsem se pomoci dětem v Mali ještě o trochu více. Paní učitelka
Bromovská uspořádala ve škole na začátku

tohoto roku obrovskou sbírku školních potřeb, čarodějnice zakoupily další školní pomůcky a snažily se najít způsob, jakým by
mohly ony a také vlastně celé město Roztoky prostřednictvím hnutí Stonožka a AČR
dětem v Mali pomáhat. Vymysleli jsme projekt – Město Roztoky a jeho děti pro Stonožku a děti v Mali, oslovili jsme školu, kdy
děti již začaly psát krásné práce na téma
„Jaký by byl život, kdybych neuměl číst
a psát“, plánovali besedy, články v Odrazu,
Stonožkový týden, plakáty… Vyvrcholením
měly být letošní čarodějnice, ale bohužel
zasáhla vyšší moc a najednou se nám celá
naše vize sesypala jako domeček z karet.
Nicméně dosud získané pomůcky doputovaly do Mali a čekaly na výběr vhodné
školy, které by nejvíce pomohly, a také
na vhodnou dobu, kdy by se daly předat.
Vzhledem ke koronavirové krizi to nebylo
úplně jednoduché a muselo se čekat.
S paní Bělou jsme věděli, že od června 2020
povede vojenskou misi Evropské unie

v Mali Armáda České republiky a velice
jsme si přáli, aby zde byli vojáci, kteří budou
v pomoci malijským dětem pokračovat.
A zde je vlastně počátek našeho zázraku:
Jednoho dne si totiž povídám se svým
synem a on říká:
„Mami, zítra je akce u Ridzáků, nebudu
doma.“
Já: „A kde jsou rodiče?“
On: „Táta jel na nějakou misi do Afriky.“
Já: „Kam přesně?“
On: „Nevím.“
Já: „Snad ne do Mali?“
On: „Jo, myslím, že tohle kluci říkali.“
Já potom okamžitě žhavím internet a už
to vidím:
Politický a bezpečnostní výbor EU
ve čtvrtek 16. dubna 2020 potvrdil brigádního generála Františka Ridzáka do funkce
velitele sil výcvikové mise EU v Mali
(EUTM Mali). Velení převezme za Českou
republiku 12. června 2020 na období šesti
měsíců.
Já jsem se v tu chvíli málem posadila
na zadek.
Ano, svět je opravdu malý a vše se sebou
nějak souvisí. V tomto případě opravdu až
zázračně.
Poprvé v historii velí česká jednotka celé
zahraniční misi v Mali. A velitelem  ➔

inzerce
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této mezinárodní výcvikové mise je brigádní generál František Ridzák, občan města
Roztoky, kde vznikla velká sbírka školních
potřeb pro děti v Mali. No není to zázrak?
Samozřejmě že v tu chvíli jsme pevně
doufali, že máme vyhráno, a také že ano,
pan generál nezklamal a úkolu předat školní pomůcky do správných rukou se na jedničku zhostil.

V příštím čísle Odrazu vám poskytneme
pokračování roztockého zázraku, protože
to není ještě všechno, těšte se na úryvky
z deníku nadporučíka Josefa Mikláše, specialisty CIMIC (Civil – Military Cooperation neboli Civilně vojenská spolupráce),
kde popisuje, jak vojáci s panem generálem
vhodnou školu nalezli a jak pomůcky předali.

A náš vzkaz pro pana generála a vojáky výcvikové mise EU v Mali: držíme vám všichni palce, ať svůj nelehký úkol dobře zvládnete, ať jste hlavně v pořádku, moc vás
za vaši činnost obdivujeme.


l

Petra Laštovková

Roztoky z ptačí perspektivy

Časy se mění. Zpíval to Bob Dylan už před víc než padesáti
roky, ale bylo to tak dávno před ním a je to i po něm, prostě
je to tak od nepaměti a napořád. Takže se to týká i mě.
Před nějakými pěti šesti roky byla nepředstavitelná věc, abych putoval po Roztokách
jinak než sám – a v posledních třech letech
se počet mých průvodců ustálil na dvou –
jednom lidském (Jana) a jednom ptačím.
Měl bych dodat, že za ty tři roky se lidský
průvodce nezměnil, zatímco první ptačí
průvodce se odebral do ptačího ráje
a po čase byl vystřídán novým.
Putování s ptákem na rameni je báječná
příležitost pozorovat. A protože mám jisté
analytické sklony, vytvořil jsem klasifikaci
„osob potkaných“ podle toho, jak mého
ptačího průvodce poznávají.
První skupinou jsou ti, kteří poznají, že
jde o ptáka. Že je to málo? I tací jsou. Jednou jsme předcházeli dvě starší dámy, pozdravil jsem je, ony pozdravily rovněž
a za pár kroků se ozvalo: „Podívej, ten pán
si nese holuba.“ Pravda, základní barva je
u obou šedá a červený ocas a mohutný zobák tak moc vidět nejsou.
Nejběžnější je druhá skupina, která
identifikuje papouška. Překvapilo mě, kolik dětí předškolního věku pozná, že je to
papoušek. Možná je jich víc, než by jich
poznalo krůtu nebo perličku, ale buďme
vděčni i za toho papouška.
Pokročilejší jsou ti, kteří poznají, že
mým průvodcem je papoušek šedý čili
žako. Asi proto, že je to druh chovaný poměrně často, nejspíš pro svou schopnost
dobře napodobovat lidskou řeč i obratnost
a inteligenci. Potkali jsme i několik chovatelů žaků a Jana s nimi vedla odbornou diskusi.
Narazili jsme už i na dva nebo tři muže,
kteří poznali, že jde o mládě. To už vyžaduje určitou zkušenost a bližší pohled. U mladých žaků se totiž mění barva duhovky
oka. Od černé k bílé a nakonec v dospělosti, tedy asi tak ve třech letech, na žlutou.
Přiznám se, že před pěti roky bych taky
skončil u stupně tři – ale za to může můj
druhý průvodce.

září 2020

Pátý stupeň je prakticky nedosažitelný. Pohlaví u žaků nepozná ani zkušený chovatel
a jediným spolehlivým testem je analýza
DNA. Tož vězte, že mým průvodcem je samec. Má na to papíry.
Jak lidé na člověka s ptákem na rameni
nebo na hlavě reagují? Někteří překvapeně,
ale většinou pozitivně. Určitě s větší vstřícností, než kdybych měl na vodítku vietnamského čuníka (v Kralupech jsem takovou paní s černým pašíkem viděl) nebo
nějakou šelmu. Pokud se u nás někdo zastaví, obvykle se ptá (a nejen děti), jestli
umí ten papoušek mluvit. Trpělivě vysvětlujeme, že se lidským slovům učí teprve
po roce věku a že zatím vydává mnoho
zvuků, někdy už hodně podobných slovům. Tedy pokud chce. Jinak se setkáváme
s projevy obdivu. Od obyčejného „Vy máte
ale krásnýho žaka!“ (papouška, ptáka – podle klasifikace výše) až po ocenění ještě
silnější. Největší pocty se nám dostalo
v Úněticích, kde jsme míjeli dvě asi tak
šestnáctky a jedna se za námi otočila a vyhrkla: „Jů, ten je boží!“ Pokoušel jsem se
Janě vysvětlit, že to nebylo míněno na mě,
ale byl to pokus naprosto nadbytečný.
S negativními reakcemi jsme se prakticky nesetkali, Jedna nebo dvě dámy, které se
žaka pokoušely pohladit, poznaly, že nemá
rád nalakované nehty, zvláště načerveno,
a že má docela slušnou sílu v zobáku, ale
jinak ke konfliktu nedošlo. Není ovšem vyloučeno, že se to změní, až se náš žako naučí mluvit.


Roztoklání
V sobotu 19. září 2020 od
11 hodin se v krásném zámeckém parku v Roztokách u Prahy
koná ROZTOKLÁNÍ – sváteční
den v historickém duchu, určený
dětem idospělým.
Přijďte strávit den plný šermířských soubojů, dobových tanců,
vystoupení akrobatů a šašků,
kteří vás naučí některým svým
kouskům během workshopů,
pořádaných zdarma pro návštěvníky!
Odpolední dětské představení
vás zavede pod mořskou hladinu, kde se budou dít věci!
Dále budete moci obdivovat
dravé ptáky a dozvědět se něco
o jejich životě v přírodě, pro ty
odvážnější z vás je připravena
škola lukostřelby.
Maminky tuto sobotu nebudou
muset vařit, všechny vás nakrmíme a napojíme.
Mnoho stánků vám také nabídne
své nevšední výrobky.
Po setmění zakončíme tento zábavný den představením plným
ohně.

l

Jarda Huk

P. S. Ten článek nemá mít jen funkci osvětovou, ale jaksi i preventivní. Až uvidíte
po městě létat šedého papouška s červeným ocasem (což se už jednou stalo), volejte městskou policii. Mám měšťáky rovnou proti baráku.

Tak ať se vám sobota v zámeckém parku líbí a hezky si to
užijte!


l

Se srdečným pozdravem
Ilona Poláková,
organizátor
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Francouzština v Roztokách

Poděkování městské policii
v Roztokách
Reagujeme na některé komentáře na roztockém Facebooku
v souvislosti s nešťastným
únikem našeho pštrosa z oploceného výběhu dne 4. 8. 2020.
Událost sice způsobila nevídaný
rozruch v roztockých ulicích,
nicméně objevilo se i několik
kritických komentářů občanů
na výkon příslušníků Městské
policie Roztoky, kterou jsme
k řešení situace zavolali.

Velký zájem o jazykové studio Voilà během
léta svědčí o tom, že Roztočtí mají k francouzštině velmi blízko, a tak letní aktivity
navzdory prázdninové náladě byly velmi
pestré.

V tomto ohledu musíme říci, že
přístup a chování našich policistů byl velice vstřícný a korektní
jak při hledání uprchlíka, tak
při jeho odchytu v obci Únětice,
kam byli rovněž povoláni.
Přestože příběh neměl úplně
šťastný konec, je třeba našim
policistům veřejně vyjádřit
poděkování a uznání.

Velmi žádaná byla též individuální výuka, jejímž cílem bylo upevnit a rozšířit
znalosti už nabyté a připomenout to, co
kvůli výpadku kvalitní prezenční výuky
ve druhém pololetí upadlo v zapomnění.
K procvičení probrané látky mohli studenti využívat také příspěvky na Facebooku
a Instagramu.

l

Martin a Jitka Kusákovi

Plakát A3.qxp_Sestava 1
inzerce

inzerce

▼

ŽIVOT VE MĚSTĚ

Probíhaly intenzivní týdenní kurzy, které
poodhalily šarm francouzštiny a probudily
tak zájem o studium jednoho z nejkrásnějších románských jazyků. Díky příjemné
atmosféře se studenti zbavili ostychu
z mluvení a navazovali nová přátelství.

Podzim naváže další výukou s programem šitým na míru každému studentovi
podle věku, zájmů a studijních potřeb.
Osvojování jazyka bude probíhat v kontex-

tu francouzské historie a kultury s důrazem na živý moderní jazyk jako příprava
na běžné situace při cestování či studiu
v zahraničí.
Vzhledem k situaci, kdy se podmínky
pro výuku v novém školním roce jeví jako
velmi nejisté, nabízím též pomocnou ruku
všem, na něž mohou negativně dopadnout
preventivní hygienická opatření: dá se totiž
očekávat, že omezená možnost kombinace
studentů různých tříd zkomplikuje také
výuku francouzštiny jako druhého jazyka.
Výuka přes internet je samozřejmě též
možná.
Během své srpnové cesty po Burgundsku jsem načerpala mnoho inspirace a nových materiálů, o které se s vámi velmi
ráda podělím.
Máte-li o francouzštinu a Francii zájem,
navštivte webové stránky www.voila.cz
nebo mě kontaktuje na marketa@voila.cz
či přímo na telefonu 604 280 452.


l

Markéta Bernátová

18.08.20 14:08 Stránka 1

STŘEDOČESKÉ MUZEUM V ROZTOKÁCH U PRAHY

VETERAN CAR CLUB PRAHA
POŘÁDAJÍ
28. ZÁŘÍ 2020
OD 9:30 DO 15:30 hodin
41. ROČNÍK

SOUTĚŽ
ELEGANCE
HISTORICKÝCH
VOZIDEL

11:00 Příjezd účastníků Svatováclavské jízdy
15:00 Vyhlášení výsledků
15:30 Závěrečná předváděcí jízda
Předlohou byl původní plakát
ze Soutěže elegance v Roztokách 1989.
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www.vccpraha.cz
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Prémiová
lékařská péče
na 8 klinikách
v Praze

• 40+ lékařských specializací
• zajištění léčby osobním koordinátorem
• 13 preventivních vyšetření
Máte zájem o špičkovou péči?
Začněte na canadian.cz.

Health. The greatest wealth.

HISTORIE MĚSTA | Kultura

Stoletá povodeň v korespondenci básníka a malířky
Počátkem září uplynulo 130 let od povodně století, která se stala hojně
citovaným synonymem přírodní katastrofy, a to až do roku 2002, kdy
zpustošila Čechy povodeň ještě mohutnější.

Pobořený Karlův most, Muzeum hl. města Prahy

Povodeň v září roku 1890 způsobila značné
škody na soukromém i veřejném majetku
a populární se stala zejména tím, že došlo
k devastaci Karlova mostu v Praze, ikonické historické památky, symbolu královského města. Způsobila i značný počet lidských obětí, známý je například případ
z pražského Karlína, kde se 3. září utopil
celý oddíl 29 zákopníků (ženistů). Před Invalidovnou najdeme jejich pomník.
Velké škody způsobila povodeň i v údolní části Roztok, zejména ve velkostatku
(areálu dnešního zámku a muzea), který
ještě nebyl chráněn protipovodňovým valem, ve Felklově manufaktuře na výrobu
glóbů, v roztocké olejně (na místě dnešního VÚAB) a také v Braunerově mlýně, kde
přišel k úhoně cenný mobiliář Zdenky
Braunerové.
Rozsah a důsledky katastrofy vešly
ve známost i díky technickému pokroku
v oblasti zobrazovacích a sdělovacích technik, zejména fotografie. Podrobně o ní informoval například populární časopis Zlatá Praha. Stopy povodně najdeme i dnes
na fasádách pobřežních domů, na železničních a silničních viaduktech ve formě
značek dokumentujících maximální výšku

povodňové hladiny. V době kulminace povodně 4. září 1890 protékalo vltavským řečištěm v Praze téměř 4 000 m3/s, což je
zhruba dvacetinásobek běžného stavu.
Svůj otisk ovšem tato stoletá voda zanechala i v literatuře. Pro nás může být zajímavé, že jí věnovali velkou pozornost
ve své osobní korespondenci i básník Julius
Zeyer (1841–1901) a malířka Zdenka
Braunerová (1858–1934), která v té době
dlouhodobě dlela ve Francii.
Myslím, že není od věci z těchto dopisů
zacitovat, neboť dobře ilustrují tehdejší tíživou náladu v Čechách.
Ve Vodňanech 7. 9. 1890
Jsem si jist, drahá přítelkyně, že se na mě
mrzíte, že tak dlouho nepíšu.
… Je mi teskno až k smrti.
Jak mi bylo při tom novém neštěstí v Čechách, domyslíte si snadno. Nemůžete si
ale snadně představit, jak to u nás vypadalo. Takové nebe jsem nikdy neviděl! Bylo to
olovo bez jediného paprsku a ve dne v noci
padal déšť a vody hučely a zdálo se mi, že je
všechno odsouzeno k zhynutí. Mosty se
bořily, všude jezera a moře, a nad sebou
věčně to olověné víko rakve. Žádný vlak,

žádná pošta, žádný telegram. Žili jsme jako
na osamělém ostrově oceánu. Propad se
kolem nás svět? Nevěděli jsme. Pojednou
obíhaly neurčité, temné, mlhavé zprávy, že
se dělo v Praze něco neobyčejného, a jednoho večera přišel konečně zase list ze světa: „Karlův most je zbořen!“ Letělo to městečkem, nikdo nevěřil! …
Byl jsem zdrcen. Třásl jsem se po celém
těle, pak letěl jsem jako šíp ze své ruiny
mezi lidi.
… Tu neudržel jsem se slz. Cítil jsem
všechny ty rány, všechny ty údery osudu,
které se na tu naši ubohou zem už po staletí sypou, cítil jsem to vše znova a živě a přál
jsem si smrt, nebytí. „Bůh není spravedliv“,
to bylo vše, co jsem říci dovedl. …
Je mi, jako když zemřel drahý přítel, vím,
že ho nevzkřísím, ale musím putovati
k jeho hrobu, chci jej vidět v rakvi. Pojedu
tedy do Prahy.
…
Buďte zdráva!
Ve věrném přátelství Jul. Zeyer
Pošlu fotografii zbořeného mostu! Připravte se na pohled k pláči smutný!
Zdenka Braunerová v odpovědi z Cayeux sur mer en Somme dne 27. září píše:
… zapomněla jsem vám poděkovat
za fotografii mostu … musí to být hrozné
v celých Čechách; jak ale lidé mohou pomýšlet na tu jubilejní výstavu, je mi nepochopitelné. Vždyť půl české vlasti nebude
moci pro nouzi na tom brát podílu. My
nevycházíme z podivení, že se o té výstavě
ještě mluví (šlo o tzv. Jubilejní – Všeobecnou zemskou výstavu v Praze, uspořádanou v roce 1891, pozn. S. B.).
Z Roztok nám došly zprávy, že byl dům
zatopen až na půl metru v prvním patře.
Všechen můj starožitný nábytek je prý rozklížen, celý bric á brak je v blátě. Nezbývá
m, než se stát budhistkou a neviset na hmotě. Pište brzy, ano?

Z. B.
Převzato z Hellmuth-Brauner Vlad.: Přátelství básníka
a malířky,
České letopisy, svazek 2, Vyšehrad, Praha 1941
l

Stanislav Boloňský

Městská knihovna informuje

Nabízíme vám výběr z novinek, zapsaných do fondu městské knihovny během července a srpna 2020.
Beletrie

Atwood, M., Svědectví
Boland, S., Pravá matka
Colgan, J., Báječný krámek s čokoládou
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Fisher, K., Žena, kterou jsem byla
Gablé, R., Cizí královna
Giuliano, L., Ciaobella
Hájíček, J., Plachetnice na vinětách

Harmel, K. Počkej na mě v Paříži
Krobot, M., Nečíst
Macek, M., Ona a já aneb Manželem snad➔
no a rychle

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

KULTURA
Váňová, M., Mlsná huba
Vondruška, V., Pomsta bílého jednorožce
Detektivky

Ahnhem, S., X způsobů smrti
Connelly, M., Betonová blondýna
Gibney, P., Skrytá tajemství
Klevisová, M., Drak spí
Marsons, A., Osudný slib
North, A., Našeptávač
Sinclair, R., Červená kobra
Záleský, L., Čtyři strany mince: nebojte se bát
Pro děti a mládež

Kinney, J., Dobrodružství báječných kamarádů
Sacré, Y., Dobrodruh Timo
Thuras, D., Atlas Obscura
Young, K., Ahoj hrdino
Kouzelné čtení
Básničky z lesa

Hravá angličtina
Moje první písmena
Už vím jak
Naučná

Appel, S., Zahrádka ve městě
Cap, H., Čí je to kostra?
Coufalová, J., Šijeme z úpletu
Dočekal, D., Dítě v síti
Jon, M., Úchvatné světové automobilové
a motorkářské trasy
Kosatík, P., Jiný T.G.M.
Šíma, T., Na kole přes Afriku: z Prachatic
až do Kapského Města
Vojáček, J., Umění být zdráv
English

Atkinson, K., Transcription
Bryson, B., The road to Little Dribbling
Green, J., Babyville
Grisham, J., The innocent man
James, E.L., Grey

Program v září
n 17. 9. Co prožíváme s dětmi na prahu do-

spělosti (17.30 hod.)
n 23. 9. Hravé čtení s Adélou (16.15 hod.)

Až do listopadu 2020 si mohou děti
u knihovníků vyzvednout mapu a vydat se
tak vstříc zábavným úkolům. Po knihovně
naleznou děti celkem pět zastavení, na kterých na ně čekají různé úkoly spojené
s knihovou a čtením. Nakladatelství CREW
připravilo pro úspěšné řešitele slosování
o zajímavé ceny, které probíhá každých
14 dní. Více informací u výpůjčního pultu.
Informace můžete získat osobně
v knihovně, na webu knihovna.roztoky.cz,
plakátovacích plochách města a facebook.
com/MKRoztoky.
l

Za městskou knihovnu
Tereza Náhlovská

KULTURNÍ KALENDÁRIUM –ZÁŘÍ
13. 5. – 1. 11.

V zahradách Tichého údolí – výstava je instalovaná na zahradě Braunerova mlýna,
komentované vycházky. Více na www.muzeum-roztoky.cz

zahrada Braunerova mlýna,
Riegrova čp. 5

27. 5. – 27. 9.

Ještě jednu stránku, prosím – hravá výstava o dětské knize

Středočeské muzeum, Roztoky

20. 5. – 18.10.

Jan Antonín Venuto – půvab krajiny středních Čech na přelomu 18. a 19. století.
Výstava

Středočeské muzeum, Roztoky

18. 7. – 31. 1.
2021

Auta a mašiny – výstava

Středočeské muzeum, Roztoky

1. 9. – 1. 10.

Svatá Ludmila – putovní výstava

Levohradecké náměstí

12. 9.
So

Bleší trh od 9.00 do 15.00 hod.

13. 9.
Ne

Těremin a hlas – koncert
Od: 18.00 hod

Středočeské muzeum, Roztoky,
historický sál

16. 9.
St

Slavnostní otevření vily čp. 125
Od 16.00 hod.

vila v Tichém údolí čp.125, Roztoky

17. 9.
Čt

Co prožíváme s dětmi na prahu dospělosti – přednáška.
Od 17.30 hod.

Městská knihovna, Roztoky

17. 9.
Čt

Výstava obrazů-objektů Markéty Kotkové – vernisáž.
Od 18.00 hod. Od 16.30 hod. proběhne tvořivá dílna

Vratislavka café, Kroupka 38

19. 9.
So

Roztoklání – sváteční den v historickém duchu, určený dětem i dospělým.
Od 11.00 hod.

Středočeské muzeum Roztoky,
zámecký park

19. 9.
So

Svatoludmilská pouť – od 10 hod.

Roztoky, Levý Hradec

20. 9.
Ne

Svátky hudby – FKO a sólisté Jan Mráček a Karel Untermüller.
Od 17.00 do 18.30 hod.

Středočeské muzeum, Roztoky, zámek

23. 9.
St

Tři malá prasátka – hravé čtení s Adélou. Od 16.15 hod.

Městská knihovna, Roztoky

28. 9.
Po

Soutěž elegance historických vozidel – Veteráni, 41. ročník
Od 9.30 do 15.30 hod.

Středočeské muzeum, Roztoky

3. 10.
So

Blešák – 29. bleší trh. Máte doma nepotřebné věci?
Od 10.00 do 16.00 hod.

po celých Roztokách

15. 10.
Čt

Grafologie II – Co nám řekne písmo – seminář.
Od 17.30 do 19.30 hod.

Městská knihovna, Roztoky

17. 10.
So

Znovuzrození havelského posvícení – Roztocké čarodějnice by vás rády pozvaly
na obnovení tradice. Pravá zabíjačka, posvícenské koláče. Od 10.00 do 22.00 hod.

Roztoky-Žalov, hřiště

září 2020

Tyršovo náměstí, Roztoky
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KULTURA

Výstava
Obrazů - objektů
Markéty Kotkové

ZÁKOuTÍ...

Zahájení
ve čtvrtek

17.9.2020
v 18 hodin

od 16:30h
tvořivá dílna
výroba lampionů
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Kavárna
Vratislavka café
Kroupka 38,
Roztoky u Prahy

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

NÁZORY A KOMENTÁŘE

Život na staveništi
Stavba nové školy v Žalově od samého začátku velmi zatěžuje život občanům v této
oblasti. Prach, hluk, nákladní auta si krátí
cestu a jezdí v těsné blízkosti rodinných
domků, místo aby jezdila po cestě k tomu
určené, zemina z výkopů nahromaděná
na soukromých parkovištích. To je jen malý
výčet toho, co občané musí snášet v dané lokalitě. V souvislosti se stavbou kanalizace
zažívají své i chodci a řidiči. Stavební firma
zabrala a ohradila část silnice a umístěná cedule přikazuje přejít na protější chodník.
Protože na protější straně je zatravněný
svah, byl provizorní chodník umístěn až
na vršku onoho svahu a z protější strany
není vidět. Toho, kdo nezná oblast, by ani
nenapadlo, že tam nějaký chodník je. Proto
lidé chodí po silnici, která je díky výkopům
zúžená a auta zde jezdí v obousměrném
provozu. Uspěchaní řidiči troubí na chodce
a natlačují je na zatravněný svah, kam žena
s kočárkem jen těžko může uskočit. A právě
v tomto místě je školka, kam v září začnou
chodit děti. Pokládám za velmi nezodpovědné nechat děti a rodiče chodit po takto
nebezpečném a frekventovaném úseku Přemyslovské ulice. Proto volám po nápravě
dříve, než někdo přijde k úrazu, nedej Bože
k něčemu horšímu. Stačilo by lepší značení.
Pan starosta jednou napsal, že Žalov již
není popelkou. Ano, ale jen co se týká investic. Životní prostředí žalovských občanů je stále horší. Žijí na staveništi již desetiletí a to dohání lidi ke smutným závěrům.
Litují toho, že se kdy nastěhovali do Žalova, a mnoho z nich pomýšlí na odchod. Je
mi to velice líto. Obec, do které jsme se
stěhovali s vidinou života na venkově v náručí zeleně, se nám změnila na život v domech se zavřenými okny, abychom se chránili před prachem a hlukem, mezi zdmi
přibývajících domů bez jediného parku.
Mnozí z nás si uvědomují nutnost stavby
školy a po kanalizaci jsme dlouho volali.
Proto se snažíme být shovívaví, ale čekáme
trochu ohleduplnosti také ze strany stavby,
vedení města a stavebního úřadu a žádáme
kontrolu nad dodržováním stavebních po-

stupů. Měli bychom si vzít přiklad z jiných,
vyspělejších zemí, kde stavbu pocítíte jen
minimálně. Stavba bývá zakryta tkaninou
a nákladní auta vyjíždějí ze stavby přes točící se mokré kartáče, které jim myjí kola,
a na silnici vyjíždějí již s koly čistými. U nás
se staví stále jako za minulého režimu, kdy
lidé museli snášet všechna příkoří stavby.
Nejsmutnější však je, že se světla na konci tunelu asi jen tak nedočkáme. Dva roky
výstavby školy, další výstavba rodinných
domů v areálu firmy Talora, stavba supermarketu Lidl, rekonstrukce průtahu městem s okružními křižovatkami, výstavba
Horní Žalov, mohutná výstavba na Dubečnici a raději už výčet skončím – je to depresivní. Jednoduše řečeno nás čekají další
léta na staveništi.
Slibuji však, že naše sdružení Cesta pro
město bude neustále tlačit na vedení města
a stavební úřad, aby přinejmenším dbaly
na dodržování stavebních a bezpečnostních zákonů a aby maximálně pomohly
zlepšit životní prostředí žalovským občanům.
O to více mě těší a vidím v tom trochu kompenzace, že pan starosta Jakob a všichni za-

stupitelé podpořili náš návrh o vyřešení situace na Řivnáči a jeho ochranného pásma,
které by mělo nahradit žalovským občanům park, jenž v Žalově postrádáme. Výšinné opevněné hradiště Řivnáč je chráněno od roku 1998 a spolu s NKP Levý Hradec
je kulturním dědictvím našeho města.
V poslední době se však situace v těchto
místech nevyvíjela dobře. Začalo se zde tábořit, rozdělávat ohně, střílet a hlavně jezdit terénními auty a čtyřkolkami. Proto
jsme navrhli přísnější opatření pro tuto
důležitou oblast. Kdyby taková spolupráce
existovala i ve výše jmenovaném stavebnictví a kdyby se bral větší ohled na občany, bydlící v blízkosti výstavby, žilo by se
v Žalově o trochu lépe a lidé by možná
o trochu více tolerovali nepříjemné důsledky stavebního ruchu.
l

Eva Sodomová
Cesta pro město

Odvolávám, co jsem odvolal, vyhlašuju, co jsem vyhlásil…
Parafráze slavného královského výroku se
překvapivě netýká posledních vládních
opatřeních v boji s covidem-19, ale obecní
vyhlášky, kterou připravuje MÚ a která by
měla do budoucna regulovat způsob pobytu a pohybu návštěvníků po roztocké nej-
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vyšší hoře – Řivnáči. Následující text není
kritikou snahy města nastavit rozumné
mantinely užívání toho krásného kusu krajiny jako spíše polemikou s některými tvrzeními a „dobrými nápady“, které se v tomhle
směru objevily...

Okrájená krajina

S růstem Roztok a okolních obcí se neustále zmenšuje volná krajina, do které spousta
z nás vyráží si odpočinout, „užít si přírody“, dobít baterky. S přibývajícími obyvateli je nás takových pochopitelně čím  ➔
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dál víc a za městem začíná být občas přebuchtíno. Představy, jak si onu přírodu
a odpočinek užít, se také dost liší. Jeden by
na Holáči meditoval při západu slunce,
druhý má potřebu tam při pouštění dronu
najet autem až na louky. Někomu znechutí
Řivnáč ovce nebo rodinka, která při opékání v lůmku řeší, jak správně nakrájet buřty
v jiném než českém jazyce, jiným by nevadilo, kdyby tam byl čtyřikrát do týdne koncert Rolling Stones. Představy máme různé, a ne vždy se potkají. Nebo potkají
v dobrém.
Za korona hausarestu se množství lidí
v krajině ještě zvětšilo a poznat to bylo
i na Řivnáči. Přibylo večírků v lůmku, sem
tam se objevil „táborník“. Jeden (sic!) večer
tady oslavila jedna třída školy z Prahy 6 závěr školního roku (dělají to asi pět let). Nijak dramaticky se nemnožily odpadky, nijak dramaticky se nemnožilo poškozování
chráněné květeny. Ono se vlastně nedělo
nic, co by zdravý rozum v té nezdravé době
nebyl schopný (ochotný?) tolerovat.
Části žalovských ale ten zvýšený provoz
ne tak docela vyhovuje, a protože tam, kde
není ohleduplnost k ostatním a chybí domluva, tam přijde (s trochou nadsázky)
bumážka a obouch, budeme regulovat. Nic
proti, ono je dobré si připomenout, že člověk není na světě sám a na druhé je potřeba
brát ohledy, ďábel ale bývá v detailu.
Připadlo by mi například mírně absurdní, aby se v době, kdy město z Dobrého nápadu (program participativního rozpočtu)
financuje tvorbu piknikových míst s ohni-

šti, takové místo, notabene městem před
pár lety schválené, rušilo. Nebo kdyby si
pár rodin s dětmi, které tady chtějí společně oslavit narozeniny a opéct buřty, muselo nejdříve žádat o povolení na patřičném
odboru úřadu.
Ostatně ono těch ohnišť (a odpadků) bývalo na Řivnáči mnohem víc a ohniště
v lůmku bylo vytvořeno, resp. vyčištěno
a upraveno proto, aby mohl být oheň rozdělávaný v místech, kde je to bezpečné
a kde nebude vadit ani kytkám, vřesu,
ochranářům nebo archeologům. Podařilo
se, ohniště je na obecním pozemku jediné,
odpadků značně ubylo i díky tomu, že je
pravidelně odvážejí děti z výše zmiňované
školy i žalovští mládežníci, kteří si tady občas o víkendových večerech legálně dostupnými prostředky navozují změněné
stavy vědomí.

Co je tvoje, je i moje?

Má to i další rozměr. Městu sice patří většina kopce, rozhodně tady ale není vlastníkem jediným. Pokud by se měla vyhláška
týkat i soukromých pozemků, bylo by myslím dobré jejich majitele o jejím vzniku
informovat dřív, než bude „vymalováno“,
a vyslechnout si jejich případné připomínky k ní.
Jednou z příčin neutěšeného stavu naší
krajiny je totiž i vlažný vztah vlastníků
půdy k jejich pozemkům a nedostatek zodpovědnosti ke společným hodnotám, které
půda a krajina nesou. Stát i obce sice musí
vyvažovat soukromé a veřejné zájmy, lehká

ruka při psaní a prosazování rozličných
norem je tady spíše ke škodě. Bez zapojení
soukromých vlastníků do péče o krajinu se
její stav těžko zlepší a nedostatek respektu
k nim je k péči o společně sdílenou krajinu
motivovat nejspíše moc nebude.
V tomhle ohledu je třeba jeden z požadavků ze strany veřejnosti – vyhlášení části
Řivnáče a Koláčova veřejným prostranstvím – krokem hodně mimo pomyslnou
mísu. Opět, pokud by se týkal i soukromých pozemků, mohl by teoreticky vést
k tomu, že by si lidé museli žádat o zábor
proto, aby si na svém pozemku mohli složit
dřevo na zimu, postavit včelín nebo oslavit
vlastní svatbu. A následně žádat o odpuštění platby za takový zábor (dle platné vyhlášky…).

Vanička, voda, dítě

Snaha udržet využívání (rekreační plochy)
Řivnáče v rozumných, kultivovaných mezích je určitě v pořádku a nakonec snad
ani nevadí, že má formu vyhlášky, tedy
dalšího regulativu. Jen by bylo dobré k její
tvorbě přistupovat s rozumem, aby nakonec nešla proti smyslu sebe samé. Řivnáč
osázený lesem zákazových cedulí nebo
strážníci vlekoucí se několikrát za víkend
do krpálu řešit (v posledku) drobnosti,
které nevadí ani té chráněné přírodě, ani
dávno mrtvým příslušníkům slavné řivnáčské kultury, asi to pobývání v krajině
nikomu nezpříjemní.


l

Tomáš Zděblo

Není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem
V jednom horkém letním podvečeru jsem,
jako každý den, šla na procházku s pejskem. Jdu, co noha nohu mine, po silnici
k žalovské vodárně. Od pole z pravé strany
a následného divokého porostu mě občas
zchladil svěží vánek a z levé strany, kde je
zástavba, naopak sálalo teplo. Nevěnovala
jsem tomu větší pozornost a vlastně jsem
vnímala jen málo ze svého okolí, protože
v hlavě se mi honily různé myšlenky a plány. Jsou však věci, které vás, ať chcete nebo
ne, na sebe samy upozorní a vyruší z vašeho snění. Najednou jsem měla pocit, že
mám vedle sebe alej. A když jsem opustila
své, najednou nedůležité myšlenky, uvědomila jsem si, že podél cesty je opravdu alej,
ale trochu podivná – bodláková. Bodláky,
které ještě nedávno měly půl metru, dosahují výšky až dvou metrů a tvoří docela
hezkou bariéru mezi polem a cestou, za-
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tímco naše před rokem vysázené keříky
spíše živoří, než rostou. A tak jsem začala
přemýšlet, co s tím. Bodlák je invazivní
rostlina, a až se vysemení, budeme mít příští rok takových alejí víc. Na druhou stranu
musím přiznat, že krásně kvetly a ošklivé
vůbec nebyly. Mnohokrát jsem na toto
téma mluvila s lidmi z této oblasti. Když

jsem se rozplývala, že jsme se konečně dočkali krásné aleje, odpověď zněla: „To si
děláte legraci ne? Vždyť se to rozsemení
a příští rok bude bodláků plné pole!“ A tak
jsem u jiného občana pro změnu zkusila
naštvaně líčit, jak jsou ty bodláky hrozné
a měly by se posekat. A zase jsem dostala
vynadáno i s výkladem, jak krásně kvetou,
jsou léčivé „a těch včeliček a čmeláků, co se
tím živí...“ Dvě protichůdné odpovědi, dva
rozdílné názory. Co je správné a komu vyhovět? Jedno z českých přísloví říká: Není
na světě ten, kdo by se zavděčil lidem všem.
Nakonec to jednoho dne vyřešily Technické služby. Když už bodláky dokvétaly,
nechal je pan Sládek posekat a odvézt. Myslím, že to udělal ve správnou dobu, a tím
l
vyřešil i moji nerozhodnost. 
Eva Sodomová

Cesta pro město

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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Školní okénko
Vážení rodiče,
nový školní rok 2020/21 začal
jako vloni, tedy ve škole, a proto
můžeme navázat na to, co jsme
v dubnu opustili, tj. na naše
Školní okénko, ve kterém vás
seznamujeme s některými akcemi, které naše škola pořádá či
je již uskutečnila. Doufám, že
letošní ŠR už proběhne souvisle
ve škole a my budeme mít každý měsíc o čem psát.
Přestože jsme my i děti byli
od poloviny března doma a vyučovalo se „na dálku“, vznikala
i po tuto dobu zajímavá výtvarná i literární díla, která se naše
kolegyně rozhodly od dětí vybrat, přidat další výtvory vzniklé
během dvou letních táborů
a uspořádat výstavu ve SČM –
viz níže.
Úspěšný nový školní rok bez
„domácích přestávek“ přeje rodičům i dětem za všechny pedagogy
Věra Zelenková

Haló, hola, tady
Koronaškola
Máme za sebou opravdu netradiční školní rok. Nápad uspořádat tuto výstavu vznikl již
v době uzavření škol. Děti doma
nejen četly, psaly a počítaly, ale
i tvořily. Vznikaly obrázky, koláže, prostorové objekty, básně
a povídky, pohádky a deníky.
To vše si můžete prohlédnout
ve výstavním prostoru Půda
ve Středočeském muzeu v Roztokách. Bylo by jistě škoda nepodělit se o to s ostatními. Víkendové tvořivé dílny, které se
měly uskutečnit v průběhu jara
a konce školního roku, se přesunuly na dobu letních prázdnin a proměnily se v překrásné
a vydařené dva týdny na louce
a v lese. Práce dětí vzniklé během těchto letních setkávání
jsou součástí výstavy.
Na ní naleznete i fotografie
POHYB, práce žáků druhého
stupně vzniklé těsně před uzavřením škol, které jsou čtyřměsíčním zkoumáním individuálních témat, od nekonečného
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proudu vozidel po silničních
tepnách až po zamyšlení se nad
nezastavitelným tokem času.
Děkujeme všem, kdo chtěli
a rozhodli se s námi o svá díla
a zážitky podělit.
Jitka Ramdanová

Letní tábory
na louce a v lese
V době letních prázdnin byly
pro děti z prvního stupně naší
školy připraveny dva příměstské tábory. Naše setkání se odvíjela od bajek K. Čapka, J. Žáčka a dalších autorů. V prvním
týdnu jsme v prostoru farní zahrady a na louce u roztockého
kostela tiskli, malovali a kreslili,
vyráběli dřevěné hračky či vyšívali. Hráli jsme nejen pohybové
hry vycházející z dramatizace
textu, ale i spoustu dalších her.
Na faře vznikla improvizovaná
učebna, kde pod vedením speciálního pedagoga probíhala
četba bajek zaměřená na rozvoj
čtenářské gramotnosti a čtení
s porozuměním, četba byla
spojená se slovními hříčkami
a slovními hrami.
Druhý týden jsme se z louky
přesunuli do lesa, poznávali
jsme les a jeho obyvatele, více se
hýbali a tvořili spíše z přírodních materiálů. Na konci každého týdne jsme uspořádali malou slavnost s hostinou a poté se
odvážlivci vydali na pouť přes
Noutonice a Okořské údolí
na Budeč, kde jsme tábořili
a zažili mnohá dobrodružství
včetně pořádné bouřky.
Cílem volnočasových setkávání v době letních prázdnin
byla nejen podpora vzájemného porozumění a soužití dětí,

jejich zájmu a otevřeného přístupu ke kulturní rozmanitosti
místa a okolí, ale i podpora jejich čtenářských a pracovních
dovedností.
Děkujeme paní Marii Bartulíkové, která nám zajistila grant
na nákup výtvarných pomůcek
a materiálů. Děkujeme otci
P. M. Bubeníčkovi, že nám poskytl zázemí na roztocké faře
a umožnil tábořit na farní louce na Budči.
Děkujeme našim lektorům
a studentským dobrovolníkům.

Děkujeme také všem rodičům,
kteří nás zásobovali dobrotami,
pomáhali při logistických přesunech táborníků nebo se nelekli a pustili nás ke svému rodinnému bazénu vykoupat se.

Jitka Ramdanová

Pěšky do škol

Naše škola se připojí ke kampani na podporu zdravé a udržitelné dopravy do škol – Pěšky
do školy, která bude probíhat
l
od 21. 9. do 26. 10. 2020. 

Mgr. Monika Bromovská
inzerce
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Lexik, Insignis a nový školní rok
Školní rok v Lexiku začne letos 14. září. Novinkou letošního zápisu je to, že se
na jazykové i další kurzy lze hlásit online přihláškou přímo z našeho webu.
Nebo se zastavte v Lexiku.
Krátký přehled nových kurzů
v Lexiku

Pro všechny, kteří se chtějí připravit na náročnou zkoušku z angličtiny – FirstCertificate in English, je určený kurz FCE každou
středu odpoledne/večer. Staronově nabízíme angličtinu s rodilou mluvčí.
Úterky odpoledne pokračujeme individuální Logopedií s Martinou Bürgerovou.
Nově otevíráme kurz Grafomotoriky,
v němž si děti každou středu od 15 hodin
mohou nacvičovat vše, co se jim bude hodit
ve škole… Na kurz navazuje od 16 hodin
kroužek Logopovídání, který je vhodným
doplňkem k individuální logopedické péči.
Každý pátek bude probíhat nové Arte setkávání pro děti 1. stupně ZŠ se Simonou
Jetmarovou.

Zarezervujte si včas místo v oblíbených
kurzech Přípravka na přijímací zkoušky
pod vedením zkušených pedagogických
pracovníků – na víceletá gymnázia pro
děti z 5. tříd – tradičně ve čtvrtek,
na střední školy pro žáky 9. tříd – pondělí
a úterý.
Od poloviny října otevíráme další Cyklus pro ženy aneb Jak si uklidit život –
opět nebudou chybět tematické bloky:
sebevědomí, motivace, autokoučink,
umění relaxovat.
Kurzy vzdělávací agentury
iNSiGNiS

Vzpomínka na letošní příměstské tábory v Lexiku

V novém školním roce opět budeme provádět orientační vyšetření předškoláků
ve vybraných mateřských školách. Tato
vyšetření mohou odhalit, co je třeba před
nástupem do školy docvičit.
Letos chystáme každé první pondělí
v měsíci cyklus online webinářů pro širokou veřejnost. Zajímavá témata bude
objasňovat speciální pedagožka, logopedka a lektorka dalšího vzdělávání Šárka Smitková. A jaká témata to budou?
Například: Co jsou specifické poruchy
učení a jak se projevují? Jak pracovat
s dyslektickým dítětem na prvním stupni základní školy? … s dysgrafickým/
dysortografickým dítětem na prvním
stupni základní školy? … s dyskalkulií
na prvním stupni základní školy? Logopedické vady u dětí v předškolním věku
atd…
Pro objednání PPP Lexik postupujte dle
instrukcí na našem webu, kde naleznete
též online objednací formulář.

Malý objevitel – tábor pod vedením Martiny Denemarkové a Veroniky Sedláčkové
se opět vydařil. Děti byly nadšené, vyráběly a objevovaly uvnitř i venku.

n HODINOVÝ MANŽEL – tel. 723 424 701
n Pronajmu

byt 2+1, Masarykova ulice,
Roztoky. Tel. 602 210 676
n Pronajmu byt ve finském domě 2+1,
60 m2, zařízený. Parkování na zahradě, 1.
patro, zasklený balkon. Tel. 737 405 533
n Hledám spolehlivou paní na pravidelný
úklid RD Žalov, 1x týdně. Tel. 603 163 462
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Lenka Červenková,

Přípravné online kurzy Chůva jako profese
Expres: Do konce kalendářního roku jsou
plánovány termíny 21. září a 19. listopadu.

Pedagogicko-psychologické
poradenstvíLexik

Řádková inzerce

Navazující státní zkoušku mají studenti
přípravných kurzů zarezervovánu.
Online kurz Asistent pedagoga letos
představíme též ve formátu Expres. Nový
desetitýdenní intenzivní kurz otevíráme
26. září 2020.
Jednodenní prezenční kurz První pomoc dětem s certifikátem pro asistenty
na táborech, rodiče, prarodiče i pedagogické pracovníky se bude konat v učebnách
Lexik 19. září 2020.
Podzimní termín nového online kurzu
Péče o seniory, který jsme s partnerem SPCCH od ledna úspěšně odpilotovali, bude
upřesněn.
Za celý kolektiv Lexik i Insignis vám přejeme příjemný vstup do nového školního
l
roku! 

Arte setkávání

Nový tábor s prvky arte terapie pro malé
děti se nečekaně rozjel. Holčičky s plyšáčky a chlapečci s fotbalovým míčem v batohu – zdánlivě nesourodá skupinka. Během týdne se dynamika proměnila
neskutečně a mohlo to vypadat, že děti se
znají odjakživa. Děti spolupracovaly, tvořily, používaly pastely, akvarely, tuš, foukaly brčkem a modelovaly. Tato setkávání
budou pokračovat i v novém školním roce
s dětmi z 1. stupně ZŠ každý pátek
od 16.30.
No Stress Cycle: Well Being
Under Pressure

Nový kurz v Lexiku je pro všechny, kdochtějí zdokonalit své schopnosti odolávat

n Přijmeme

řidiče na plný úvazek pro rozvoz pečiva. Přijmeme pekaře/ku i na zaučení do pekárny (Roztoky).
Tel. 602 210 676
n Přímo od majitele! Nabízím pronájem
nebytového prostoru 2+1 + velká hala
vhodná např. jako čekárna. Výměra prostoru 90,8 m2, 1. patro, balkon – přímo

ředitelka

Blanka Pekárková,
koordinátorka

stresu. Kurz bude vedený v angličtině, lektorka Fosca Di Gabriele hovoří i česky.
Practices and personal resources to strengthen ourselves in
in the here and now

This is a workshop designed for English
speakers in order to create a group aiming
to adopt new behaviours and face challenges with a new awareness.Czech speakers
will get the opportunity to improve their
English vocabulary.
We will work with coaching and facilitating techniques bringing us to see issues
from different point of views and be done
with procrastinating changes.
Come to have a taste of the content
and techniques and commit to do something together so that we can meet after
Xmas for a cycle of 6 workshops. FREE
1-hour long introductions will be Nov
26th (7 – 8 pm) and Dec 12th (9:30 – 10:30 am)
Fosca Di Gabriele is an experienced life
coach that is speaking English and Czech.


l

na náměstí v Roztokách. Nájem činí
19 000 Kč/měsíc + služby + 3 měsíční kauce. V případě zájmu se písemně obracejte
na: RealSprom, s.r.o., Lidická 689, 252 63
Roztoky nebo na e-mail: info@sprom.cz
n Nestavební pozemek na prodej – velikost
2217 m2, cena za m2 350 Kč, Roztoky.
l
Tel. 739 082 032

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Roztoč (a) nový školní rok
1. září se otevřely nejen dveře škol a školek, ale i branky
Sdružení Roztoč a začal zápis do kroužků a kurzů pro rok
2020/21.
Výtvarné, dramatické, hudební, taneční,
animační, pohybové a další kroužky otevíráme každým rokem proto, abychom tím
umožnili zhruba pěti stům jejich účastníků
rozvíjet umění v každém z nás, hledat vlastní
cesty k vyjádření a poznávat skrze umění lidi
a svět kolem sebe. Během více než dvaceti let
existence jsme se vyvinuli ze spolku rodičů
do stabilní organizace, která kromě velkého
množství kroužků a kurzů pořádá během
roku řadu kulturních a společenských akcí
a pěstuje komunitu aktivních tvůrčích lidí,
kterým Roztoky nejsou lhostejné.
Do nového školního roku vstupujeme
s novým prostorem. Spolu s dalšími organizacemi budeme pro část našich aktivit využívat zrekonstruované prostory ve vile
čp. 125, kde budou probíhat převážně hudební kroužky. Těšíme se na to, prostory
jsou opravdu nádherné. Současně tento
krok obsahuje nemalou míru ironie – kdo
nás zná zblízka, ví o naší dlouholeté snaze
o vlastní prostory pod jednou střechou.

Roztoč využívá 4 ateliéry po Roztokách
(dva pronajaté od soukromníků, jeden
od města, jeden námi postavený na pronajatém městském pozemku), což je velmi
rozmanité a ze spousty pohledů velmi neefektivní. Letos tedy bude ateliérů pět.
V létě proběhlo několik akcí, které rozhodně stojí za to zmínit. Tvůrčí prázdniny,
táborová nálož hned několika uměleckých
oborů, se uskutečnily hned na začátku léta,
následoval už také tradiční příměstský tábor Prázdniny na stepi (děkujeme moc mysliveckému sdružení za možnost částečně
využívat střelnici Hubertus!). Současně
probíhal i novocirkusový týdenní workshop
pro mládež, který končil představením
a ještě navíc letním festivalem v Tichém
údolí, kde se „amatérské“ vystoupení účastníků tábora propojilo s profesionálním novým cirkusem, hudbou a divadlem. 
l
Za Sdružení Roztoč

Cirkusácký festival V lese
V posledním červencovém týdnu ožil
lesopark v Tichém údolí příměstským
táborem Roztoče. Scházely se zde děti,
které se cvičily v různých cirkusových
dovednostech. Hlahol z parku byl
příjemný a v pátek odpoledne děti
předvedly, co se naučily. V sobotu odpoledne organizátoři využili velký stan
k dalšímu vystoupení. Zlatým hřebem
byla hra Vlez v les. Bylo to chytré,
nápadité, mystické a KRÁSNÉ. Diváci
tajili dech, smáli se, báli se... tak jak je
šikovná zvířátka lesa prováděla svými
příběhy. Nezbývá než poděkovat!!!  l

Dáša Caislová,
Zuzana Šrůmová

Tiché údolí

inzerce

NATANKUJTE
ZADARMO
s Českým rozhlasem Region
Po celé září vyhrávejte v našem
vysílání poukázky na pohonné hmoty
v hodnotě 1 000 Kč!

Praha a střední Čechy 100.7 FM
září 2020
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SPORT

Letní jujutsu soustředění (Akademie hrdinů)
První týden v červenci proběhl další ročník našeho letního
jujutsu soustředění. Tentokrát se jej zúčastnilo více než
50 dětí, z nichž drtivá většina byla právě z Roztok.

Letošní ročník byl výjimečný hned z několika důvodů. První z nich byl, že jsme letos
zkusili uspořádat tábor pro více než 30 dětí. Z pohledu administrativního to znamenalo přechod na přísnější hygienická pravidla.To bylo ještě zvýrazněno nejistou koronavirovou situací, kdy jsme prakticky
ještě měsíc před konáním netušili, jestli se
tábor bude nakonec konat. Ale dopadlo to
dobře a v sobotu ráno, 4.července, dorazili
do rekreačního centra ve Zbraslavicích
první účastníci. Další změnou bylo, že
jsme navýšili i počet výukových bloků
z původních tří (bojovky, parkour a záchranařina) na pět (bojovky, parkour,
voda, judo a survival), což se pak ukázalo
jako velká organizační výzva, ale zvládli
jsme to. A co se tedy děti letos všechno naučily?
V bloku Bojovky si vyzkoušely pády
v přírodě i (bezpečně) padat ze všeho možného. Mnohé s překvapením zjistily, že
když se to umí, tak nejenže se jim nic nestane, ale ani je to nebolí. Ostatně to jsem
jim ukázal opakovaně při pádech na hrubé
štěrkové silnici, abych jim názorně potvrdil svá slova. Pak jsme si ukázali základní
principy pák a děti se učily upáčit prakticky vše, co soupeř vystrčí. Závěr těchto bloků se pak nesl v základních dovednostech
boje s jednou i dvěma holemi pro rozšíření
pohybových vzorců. A jako bonus se nejstarší děti seznámily s nožem, základními
bezpečnostními pravidly zacházení i proč
je důležité být od takto ozbrojeného protivníka co nejdál.
V bloku parkour si děti vyzkoušely překonávání překážek všemi různými způsoby. K tomu jsme letos přivezli švédskou
bednu a postavili pro ně i několik lanových
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překážek. Moc tomu nerozumím, ale zaslechl jsem kódová jména Kong, Lazy, Kash,
Monkey apod., takže to parkour asi byl.
Tuto část vedl Péťa Čírtek a podle slov dětí
i parkour patřil mezi velmi oblíbené bloky.
V bloku juda se děti seznamovaly s pravidly i principy tohoto bojového umění.
Blok vedla Zuzka Čírtková, dlouholetá trenérka dětského juda v Hranicích na Moravě. Cílem bylo ukázat dětem další školu
jujutsu, která se před více než 120 lety plně
osamostatnila a posléze se stala pravděpodobně nejúspěšnějším bojovým sportem
na světě.
Blok survival aneb základy technik přežití vedl Zdenda Novák, který děti učil, jak
rozdělat oheň křesadlem, jak si postavit
nouzový přístřešek z termofólie, jak se orientovat v mapě i jak vyrobit dostatečně jasnou nouzovou signalizaci pro záchranáře.
Šlo o jakousi první vlaštovku tohoto druhu, protože chceme od září pro roztocké
děti organizovat kurzy technik přežití tak,
aby se naučily především improvizovat,
nepanikařit, zkrátka získaly důvěru ve své
dovednosti i opět našly cestu k přírodě.
A letošním hlavním blokem byla voda
pod vedením vodáka tělem i duší Martina
Shejbala. Jeho cílem bylo přetvořit děti
z vodáckých turistů ve skutečné vodáky.

Jsem přesvědčen, že to se mu povedlo
na 100 procent, protože v rámci závěrečné
zkoušky děti hladce zvládly celých 13 kilometrů na Sázavě a podle jejich slov si plavbu moc užily.
Nesmím zapomenout ani na naši skvělou zdravotnici Katku Kolcunovou, která
velmi pečlivě sledovala jakékoli příznaky
dnes tolik populárního viru a také se starala o přípravu vynikajících svačin pro ty neunavitelné malé ďáblíky. S ostatními instruktory jsme děti podezřívali, že hlavně
ti nejmenší mají někde tajnou skrýš s dopingem či drogou, protože byly zkrátka neunavitelné. No a pak tu máme Zuzku Janatovou, která se Zdendou každé ráno
nadšeně vybíhala s dětmi na rozcvičku zakončenou vykoupáním v rybníku. Má můj
obrovský obdiv, že v sobě pokaždé našla
„morál“ do toho studeného rybníka vlézt
a přesvědčit i děti, aby ji následovaly. A samozřejmě nesmím zapomenout ani
na Petra Bernáška, který se nám staral o logistiku vynikajících svačin. Petr nás navíc
každé ráno budil úžasným houslovým sólem a na konci tábora dokonce zorganizoval pro děti hudební kvíz. A když už jsme
u té hudby – večerku nám naopak hlásila
skvělá Sára Hlavičková na lesní roh. To se
pak spalo.
A co děti nejvíce oceňovaly na tomto táboře? To obrovské množství informací,
které se během týdne naučily. Na druhou
stranu však ocenily i fakt, že když jsme viděli, že už přestávají vnímat, neměli jsme
problém je doslova „pustit k vodě“, aby si
odpočinuly a načerpaly energii na další
den. Děti také ocenily to, že jsme si mezi
instruktory ze sebe dokázali navzájem
kdykoliv udělat legraci, a ačkoli některé vyučované věci byly dosti zásadní, vždy se
našla příležitost to nějak odlehčit. Koneckonců, děti byly na letním táboře, a nikoli
ve výcvikovém kempu. Na konci tábora
jsme pak díky tomu opakovaně zaslechli:
„Tohle byl úplně nejlepší tábor, co jsem zažil, a příště přijedu určitě taky.“ No řekněte
sami, může být lepší ohodnocení? Život je
fajn, když máte kolem sebe tak skvělé lidi,
kteří věci dělají především svým srdcem.
A pokud se chcete dozvědět více detailů
o tom, jak letošní tábor vypadal, pak doporučuji zhlédnout na Facebooku stránku
Equilibrium Education, z. s., kam jsem
každý den zveřejňoval minireportáže
l
z dění v táboře.
Jarda Kolcun

hlavní táborový vedoucí,
Letní tábor Akademie hrdinů

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

inzerce

STUDIO
ŠALDOVA
YOGA AND MORE

Nově otevřeno v Roztokách

Různé lekce jógy každý den
Lekce pilates
Cvičení pro maminky s dětmi
Lekce pro seniory

pro rezervace online navštivte www.studiosaldova.cz
tel: 731 852 090
Šaldova 971, ROZTOKY
inzerce

Zápis pro školní rok 2020/2021
s letní zápisovou slevou
se koná 16. 9. 2020 od 16.00 h. v prostorách školky
SmartKids Velké Přílepy jsou soukromé předškolní bilingvní zařízení,
poskytující služby dětem od 2 do 7 let věku, zapsané v rejstříku škol MŠMT.
Školka disponuje krásným interiérem objektu a velkou zahradou. Chytrá
mateřská škola a jesle SmartKids jsou primárně jazykovým předškolním
zařízením vyučující učiteli jazyků anglický, ruský, německý jazyk a nově pro
nadcházející školní rok 2020/2021 i španělský jazyk. Mateřský jazyk cvičíme v
psychologem řízených lekcích logopedie.

Dětem nabízíme i tyto aktivity:

SPORTOVNÍ KROUŽEK
KROUŽEK KERAMIKY
JÍZDU NA KONÍCÍCH
DĚTSKÁ JÓGA

Na nástup do první třídy
se připravujeme pomocí
Metody dobrého startu.

SMART KIDS
chytrá školka a jesle
tel: +420 602 527 055
Vančurova 649
Velké Přílepy

www.jazykova-skolka.cz/materska-skolka-velke-prilepy/
září 2020
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NEJLEVNĚJŠÍ
ZIMNÍ PNEU V OKOLÍ
Prodej Pneu a Disků za internetové
ceny se zázemím kamenného obchodu!
Povinná zimní výbava
zimní pneu od 1. 11. 2020 - 31. 3. 2021

NOVÉ ZIMNÍ DEZÉNY

PNEUSERVIS: +420 220 911 128
AUTOSERVIS: +420 233 910 042
PRODEJNA: +420 220 515 853
AUTO HOUSER s.r.o., Přílepská 1233, ROZTOKY
Prodej pneu a disků za internetové ceny!

www.superpneu.cz

www.autohouser.cz

