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INZERCE

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o.

Pokud vás naše nabídka zaujala, zašlete nám svůj životopis  
a motivační dopis na muzeum@muzeum-roztoky.cz

Nabízí volné pozice
Účetní na plný pracovní úvazek
•  vzdělání SŠ ekonomického směru
•  znalost a orientace v účetních a daňových zákonech  

 (zejména v zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví  
a zák. č. 235/2004 Sb. o DPH)

•  znalost práce na PC (MS Office) na uživatelské úrovni
Bližší informace na telefonním čísle 233 029 027 
nebo 725 562 332, případně na e-mailové adrese
ekonom@muzeum-roztoky.cz

Zahradník – údržbář na plný úvazek
•  vzdělání, praxe a řidičský průkaz výhodou
•  spolehlivost, fyzická zdatnost
•  nástup od 1. 1. 2019

Dopravní referent – řidič na plný úvazek
•  praxe, pracovitost
•  fyzická zdatnost
•  technické vzdělání výhodou
Platové podmínky dle mzdových tarifů.
Bližší informace na telefonním čísle 728 044 449, 
p. Vágner, případně na e-mailové adrese 
vagner@muzeum-roztoky.cz

Průvodkyně – pokladní na plný úvazek
•  příjemné a kultivované vystupování,  

výborné komunikační schopnosti
•  vzdělání středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou
•  alespoň základní znalost angličtiny
•  zkušenost s prodejem vstupenek výhodou
Bližší informace Bc. Markéta Urfusová  
na telefonním čísle 233 029 042,  
případně na e-mailové adrese muzeum@muzeum-roztoky.cz

Konzervátor(ka) kovů na 0,5 úvazku
•  SŠ nebo vyšší odborné vzdělání  

v oboru konzervování – restaurování
•  znalost AJ slovem a písmem
•  pracovní úvazek na 0,5 s výhledovou možností  

na navýšení na celý úvazek
•  nástup od ledna 2019
Bližší informace na telefonním čísle 731 652 825,  
Ing. Petra Říhová,  
případně na e-mailové adrese rentgen@muzeum-roztoky.cz

Nabízíme:
•  příspěvky z FKSP na stravování
•  5 týdnů dovolené
•  platové zařazení dle katalogu prací ve veřejné správě
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Čas pravdy, čas lží

Dnešní svět je tak zahlcen informacemi, že není čas je všech-
ny pobrat, natož rozlišit, které z nich jsou nesmysl a které 
jsou založeny na faktech. Globální svět umožňuje rozšířit 
doslova do celého světa libovolné sdělení v řádu vteřin. To 
by bylo celkem fajn, kdyby se těchto možností užívalo ku 
prospěchu celého lidstva.

Mnozí vykukové však rychle pochopili, že tohoto chaosu je 
s úspěchem možno využívat k vlastnímu zisku, k ovlivňování 

myšlení lidí, k manipulaci s veřejným míněním. Nespokojeným skupinám, které 
hledají, koho by obvinily ze svého neúspěchu a nespokojenosti, předkládají falešné 
zprávy a pomluvy a předhazují jim snadné cíle, jež se nemohou účinně bránit.

Smutný primát mají v tomto ohledu sociální sítě. Úžasná myšlenka spojování lidí 
na dálku je denně zneužívána k podněcování nesnášenlivosti a nenávisti a k do-
sahování extremistických cílů. Mnozí lidé, neschopní rozlišit pravdu a lež, pak 
sdílením v dobré víře dílo zkázy dokonají. A co hůř, na svém přesvědčení zatvrzele 
lpějí, i když se ukáže, že nemá reálný základ. Oni se přece nemohou mýlit, jim je 
všechno jasné!

Lež má možná krátké nohy, ale dlouhý život. A i když jednou vyjde pravda naje-
vo, bývá už pozdě.

Je opravdu tak těžké, než přejmu informaci, která mě znepokojuje, se nad ní 
zamyslet, ověřit si ji z jiného, pokud možno kompetentního zdroje, zapojit zdravý 
rozum bez použití emocí? Lidé bohužel s poněkud zvráceným potěšením hltají 
zprávy negativní, o senzacích, o skandálech, o korupci, snad aby se utvrdili v pře-
svědčení, že oni sami jsou lepší než ten zkažený svět, který je obklopuje. Dobrá 
zpráva nikoho nedojme.

Spousta fám a pomluv koluje celým světem, i naší zemí, i naším městem. Náš ča-
sopis Odraz tak musí nejenom přinášet informace, ale také uvádět na pravou míru 
informace zavádějící a nepravdivé. Samozřejmě, měsíčníkem nelze kulhat za  
on-line kypícími sítěmi. Proto se zabýváme myšlenkou, že Odraz nějakým způso-
bem do tohoto mediálního prostředí vstoupí jako spolehlivý informační zdroj.

Fámy vznikají buď z nedostatku informací, nebo ze zlého úmyslu. Snad aspoň 
těm prvním předejdeme.

Na naší prezidentské standartě se píše: Pravda vítězí.
Časem snad. l

   Jaroslav Drda

Jízdní řády MHD
Nové	jízdní	řády	MHD	začnou	
platit	9.	12.	2018.	Prosincové	
číslo	ale	dostanete	až	o	týden	
později.	V	čísle	11/2018	jsme	
nové	jízdní	řády	zveřejnit	
nemohli,	protože	ještě	nebylo	
známo	jejich	definitivní	znění.	
Odkazy	na	tabulkové	jízdní	
řády	zveřejníme	ihned,	jakmile	
je	budeme	mít	k	dispozici,	
na	stránkách	města.	A	pro	ty,	
kdo	nemají	možnost	pracovat	
s	internetem,	budou	opět	
k	dispozici	v	tištěné	podobě	
v	podatelně	radnice.	S	největší	
pravděpodobností	to	ale	ne-
bude	ve	chvíli,	kdy	toto	číslo	
dostanete	do	schránky.
� l
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Rozdělení kompetencí  
vedení města
Starosta	Jan Jakob	má	v	kompetenci	ze-
jména	sestavování	rozpočtu	města,	dohled	
nad	investicemi	a	výběrovými	řízeními	
včetně	investic	v	oblasti	školství,	dopravní	
obslužnost,	městskou	polici,	dobrovolné	
hasiče,	podporu	sportu,	aktualizaci	
strategického	plánu	rozvoje	města,	rozvoj	
a	fungování	dětských	hřišť,	komunikaci	
s	církvemi,	transparentnost	a	otevřenost	
úřadu,	propagaci	města	a	články	o	za-
sedáních	Zastupitelstva	města	Roztoky	
v	časopise	Odraz.

Místostarosta	Tomáš Novotný	(místosta-
rosta	zastupující	starostu)	má	v	kompeten-
ci	zejména	kulturu,	spolupráci	s	městským	
architektem,	dohled	nad	rekonstrukcemi	
silnic	a	chodníků,	provoz	technických	
služeb,	péči	o	městskou	zeleň,	dohled	nad	
správou	bytových	a	nebytových	prostor	
města,	průvodcovskou	službu	a	provoz	
a	údržbu	na	Levém	Hradci,	zastupování	
města	v	dobrovolných	svazcích	obcí,	kon-
takt	s	letištěm	a	články	o	jednáních	rady	
města	Roztoky	v	časopise	Odraz.

Místostarosta	Michal Hadraba	má	v	kom-
petenci	zejména	dohled	nad	územními	
studiemi,	regulačními	plány	a	územně	
analytickými	podklady,	celkový	dohled	
nad	vyhledáváním	a	čerpáním	dotací,	
komunikaci	se	SŽDC	o	revitalizaci	nádraží	
a	koordinaci	rozšíření	parkování	u	nádra-
ží,	dohled	nad	stavební	činností	ve	městě,	
pasportizaci	infrastrukturních	sítí	a	spo-
lupráci	při	projednávání	rekonstrukce	
průtahu	městem.

Členka	rady	města	Vladimíra Drdová	
má	na	starosti	sociální	oblast,	přípravu	
výstavby	domova	pro	seniory	či	denního	
stacionáře	a	provozní	záležitosti	školských	
zařízení	s	důrazem	na	kvalitu	vzdělávání.

Člen	rady	města	Zdeněk Richter	bude	
pověřeným	zastupitelem	pro	územní	plán	
a	má	na	starosti	spolupráci	při	projedná-
vání	rekonstrukce	průtahu	městem.

Člen	rady	města	Martin Štifter	má	na	sta-
rosti	problematiku	spojenou	s	čistírnou	
odpadních	vod,	odpadové	hospodářství	
a	revitalizaci	vodních	toků.

Člen	rady	města	Jaroslav Kubečka	je	
předsedou	finančního	výboru	a	má	na	sta-
rosti	podporu	cyklistické	dopravy.

Člen	zastupitelstva	města	Stanislav 
Boloňský	má	na	starosti	spolupráci	s	part-
nerskými	městy,	bude	město	zastupovat	
ve	spolku	Svatá	Ludmila	a	bude	pověřen	
dokončením	druhého	dílu	publikace	
o	Roztokách.

Předsedou	kontrolního	výboru	se	po	do-
hodě	opozičních	stran	stal	Roman Jandík.	

Vážení spoluobčané, dovolte nám, aby-
chom vás seznámili s novým personálním 
obsazením vedení města a s našimi progra-
movými prioritami. Na  základě výsledků 
voleb uzavřeli koaliční smlouvu zastupitelé 
za TOP 09 a nezávislé pro Roztoky a Žalov 
a za SAKURU – Starostové a nezávislí.

Níže naleznete kompetence jednotlivých 
členů vedení města. Jedinou uvolněnou 
pozicí bude i nadále pouze funkce starosty. 
Dva místostarostové budou neuvolnění. 
Rozdělí si práci a také odměnu, která svou 
výší odpovídá platu jednoho uvolněného 
místostarosty.

Dále najdete velmi podrobné znění pro-
gramové části koaliční smlouvy. Věříme, že 
na mnohém z tohoto programu se shodne-
me nejen v rámci koalice, ale i celého za-
stupitelstva.

Jan Jakob
starosta

Tomáš Novotný
 místostarosta

Programová oblast 
koaliční smlouvy
ROZPOČET	MĚSTA

 1.  Koalice se zavazuje hospodařit tak, aby 
nedošlo k zadlužení města. Výjimkou může 
být úvěr na krytí investice, která je pro dal-
ší rozvoj města zcela nezbytná (např. nová 
budova školy, dům pro seniory, intenzifi-
kace čistírny odpadních vod, průtah měs-
tem, případně řešení havárie) nebo jejíž 
návratnost je prokazatelná. Na této výjimce 
se musí shodnout obě strany koalice.
 2.  Koalice se zavazuje v každém jednotli-
vém roce sestavovat a udržovat vyrovnaný 
nebo přebytkový rozpočet města. Jedinou 
přípustnou výjimkou je převod zůstatku 
let minulých za účelem krytí investic.
 3.  Prověříme efektivitu sníženého poplat-
ku za psy.
 4.  Strategický plán bude průběžně aktua-
lizován.

ÚZEMNÍ	PLÁNOVÁNÍ

 1.  Koalice se zavazuje, že v  nejbližším 
možném termínu dokončí projednání no-
vého územního plánu. Ten musí respekto-
vat limity města, protože nelze ohrozit jeho 
chod nepřijatelnou výstavbou, nepřiměře-
nou dopravou či nereálnými požadavky 
na kapacitu čistírny odpadních vod. Nedo-
jde k rozšíření lokalit určených pro novou 
výstavbu. Prostor pro veřejnou zeleň bude 
zachován, případně rozšířen. 
 2.  Koalice dokončí projednání a schválení 
studie Solníků a následně zadá a projedná 
regulační plán Solníků.
 3.  Koalice udělá maximum pro to, aby pří-
padná nová zástavba byla doprovázena od-
povídající občanskou vybaveností. Nové 
komunikace či rozvoj občanské vybavenos-
ti budou řešeny s výraznou spoluúčastí in-
vestorů (developerů). Koaliční strany bu-
dou při jednání s  developery postupovat 
společně, aby bylo skutečně dosaženo ma-
xima pro současné i  budoucí obyvatele 
Roztok.

INVESTICE

 1.  Vedle průběžné aktualizace Strategic-
kého plánu rozvoje města bude vypraco-

ván a průběžně aktualizován střednědobý 
plán investic, který popíše výši investičních 
výdajů v jednotlivých letech. Plány budou 
akcentovat trvale udržitelný chod města. 
V investicích obecně budou Roztoky dbát 
na zadržování vody v krajině a dobré hos-
podaření s dešťovou vodou.
 2.  Jednou ze zásadních priorit koalice 
bude realizace rekonstrukce průtahu měs-
tem, k níž je nezbytná aktivní spolupráce 
se Středočeským krajem.
 3.  Budeme dbát na  to, aby pokračovaly 
opravy silnic a  chodníků a  souvisejícího 
osvětlení. Opravíme zejména tyto komuni-
kace – v  abecedním pořadí: 17. listopadu 
(od  Poděbradovy po  Masarykovu), Dobro-
volného (včetně konce ulice 17. listopadu 
k  Obránců míru), Hálkova (od  Obránců 
míru po  Zaorálkovu), Havlíčkova (úsek 
od samoobsluhy Blažek po křížení s Čapko-
vou), Jungmannova (úsek od  pekárny 
k městskému úřadu), Komenského s točnou 
autobusů a  zpevněním přilehlého svahu, 
Kostelní, Kroupka (dovolí-li to složitost tech-
nologie tamní kanalizace pod ulicí), Na Pís-
kách, Na Vyhlídce, Spěšného (od Žirovnic-
kého po Jana Palacha), Šaldova (od Spěšného 
po Haškovu), Za Cihelnou. Připravíme kom-
plexní rekonstrukci ulice Legií a  přilehlých 
komunikací na „Vrškách“. Pokud to finanční 
situace dovolí, zahájíme samotnou realizaci. 
Započneme s opravou nejhorších chodníků 
na „Vrškách“. Jsme si vědomi neuspokojivého 
stavu Přemyslovské ulice a budeme intenziv-
ně naléhat na  kraj, aby tuto komunikaci 
ve svém vlastnictví zrekonstruoval.
 4.  Harmonogram oprav silnic pro celé vo-
lební období schválí rada města po  vzá-
jemné koaliční dohodě v prvním čtvrtletí 
roku 2019.
 5.  Budeme dbát o  postupnou revitalizaci 
veřejných prostranství. Každý rok zkultivu-
jeme podle již hotových studií jedno náměs-
tíčko (Husovo, Procházkovo, v Žalově atd.).
 6.  Bude provedena komplexní pasportiza-
ce infrastrukturních sítí a zeleně.
 7.  Vzhledem k vysokému počtu plánova-
ných investic budeme spolupracovat s no-
vým externím městským architektem.
 8.  Při plánování investic budeme prefero-
vat veřejná projednání těchto projektů 
s občany dotčených lokalit. K oprávněným 

Nové vedení města a koaliční smlouva
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námitkám a konstruktivním nápadům ob-
čanů bude přihlíženo.
 9.  Najmeme externistu na aktivní vyhle-
dávání dotačních příležitostí. Souběžně 
zachováme spolupráci s  osvědčenými 
zpracovateli grantů.

ŠKOLSTVÍ

 1.  Na zvýšení kapacity školek jsme usilov-
ně pracovali v minulých letech a  s úlevou 
můžeme konstatovat, že jejich současná ka-
pacita je dostatečná. Výstavba dalších no-
vých tříd musí být realizována s postupující 
výstavbou, a  proto vznikne jedna třída 
školky při výstavbě v Nádražní ulici a další 
jedna třída po  rekonstrukci ve  vile v  Ti-
chém údolí.
 2.  Zachováme provoz školky v Havlíčkově 
ulici. Stávající pavilony procházejí postup-
nou modernizací, zateplením, rekonstruk-
cí šaten a sociálního vybavení.
 3.  Nejpozději do dvou let postavíme no-
vou budovu školy pro první stupeň v Žalo-
vě, v  bývalém areálu Barumu. Součástí 
školy bude i  nová tělocvična. Dokončíme 
jednání s vlastníkem sousedních pozemků 
o  možnosti výstavby další budovy školy 
pro druhý stupeň.
 4.  Vyvineme maximální úsilí, abychom 
do roka postavili nástavbu současné žalovské 
školy. Pro další rozšíření kapacity této školy 
postavíme nový objekt na protějším pozem-
ku. Dětské hřiště bude částečně zachováno. 
Budeme hledat prostor pro nové hřiště jako 
náhradu za plochu, která bude zabrána ne-
zbytnou výstavbou žalovské školy.
 5.  Uskutečníme půdní vestavbu staré bu-
dovy roztocké školy, abychom mohli zajis-
tit rozšíření zázemí pro pedagogy. Tuto in-
vestici provedeme jen tehdy, pokud to 
umožní statický posudek.
 6.  V nejbližší době dokončíme přístavbu 
u školní jídelny roztocké školy, díky níž do-
jde ke zvýšení kapacity jídelny i družiny.
 7.  Vzdělávání je naší prioritou, proto bu-
deme základní školu nadále plně podporo-
vat. Jednotlivé objekty školy připravíme 
tak, aby bylo možné v budoucnu vytvořit  
2 až 3 samostatné subjekty, neboť současný 
počet žáků i zaměstnanců je pro efektivní 
chod a řízení školy příliš vysoký. Případný 
vznik nových samostatných subjektů 
podrobíme důkladné diskusi v  rámci od-
borné veřejnosti.
 8.  Vyčleníme z městského rozpočtu kaž-
doročně 1,3 milionu Kč na  motivační fi-
nanční podporu pedagogického sboru 
školy tak, aby naše škola dokázala udržet 
kvalifikované a  moderně smýšlející peda-
gogy. Finančně podpoříme i  další perso-
nální potřeby školy (např. kuchařky, tech-
nický správce budov). Tuto částku rozdělí 

vedení školy. S  vedením školy i  s  učiteli 
budeme pružně komunikovat a naslouchat 
jejich námětům.

DOPRAVA

 1.  Každý rok budeme prověřovat vytížení 
spojů do a z Prahy ve špičkách a v případě 
potřeby budeme prosazovat jejich posílení.
 2.  Pokusíme se usnadnit spoluobčanům 
dopravu na vlak. Projednáme s organizací 
ROPID možnost zavedení spoje, který by 
propojoval Roztoky a  Žalov s  nádražím 
v době příjezdu a odjezdu „libeňáku“, cca 
každou půlhodinu (týká se S41).
 3.  Budeme jednat s  organizací ROPID 
o možnosti nastupování všemi dveřmi, ale-
spoň ve špičkách.
 4.  Provoz linky 359 bude zachován. Vytí-
ženost linky znovu vyhodnotíme a přijme-
me odpovídající úpravy v  jízdním řádu. 
Případné změny trasy budou veřejně pro-
jednány. Zavedeme víkendové spoje.
 5.  Pokusíme se zrekonstruovat točnu au-
tobusů v  Komenského ulici u  Levého 
Hradce a obnovíme zde výstupní zastávku. 
Současnou zastávku v  Přemyslovské ulici 
zachováme.
 6.  Na nejvytíženějších zastávkách zavede-
me volné internetové připojení wifi.
 7.  Budeme dále spolupracovat se Správou 
železniční dopravní cesty na tom, aby došlo 
k opravě nádražní budovy, výstavbě nové-
ho nástupiště a  případně i  parkovacího 
domu u  nádraží. Budeme dbát na  to, aby 
rekonstrukce zahrnula i  výstavbu výtahů 
u rekonstruovaného podchodu, byla citlivá 
k úpravám historické budovy nádraží a aby 
bylo nádraží zbaveno hyzdících mříží.
 8.  Upravíme parkoviště u žalovské vlako-
vé zastávky.
 9.  Budeme jednat o odstavném parkovišti 
pro nákladní automobily před dolním 
vjezdem do  obce a  záchytném parkovišti 
pro osobní automobily, které umožní přes 
novou lávku Únětického potoka vstup 
do areálu Středočeského muzea a návazně 
do Tichého údolí.
 10.  Budeme pokračovat v kultivaci pěšího 
příchodu od  Kroupky k  lávce vedoucí 
k nádraží.

KULTURA

 1.  Koalice se zavazuje, že v rámci granto-
vého a dotačního systému budou k podpo-
ře spolkového a kulturního života, sportu 
a  dalších volnočasových aktivit, zvláště 
dětí a mládeže, využity každý rok 2 miliony 
Kč. Do podpory kultury a spolků se poku-
síme zapojit i podnikatele z Roztok a okolí.
 2.  Připravíme kompletní projektovou do-
kumentaci na  výstavbu nové knihovny 
s  multifunkčním zázemím. Pokud budou 

vypsány příslušné dotační tituly, zrealizu-
jeme i samotnou stavbu.
 3.  Bude dokončena rekonstrukce památ-
kově chráněné vily čp. 125 v Tichém údolí. 
Kromě školky zde vznikne prostor pro vol-
nočasové aktivity větších dětí. Přilehlý 
park projde rekultivací a vznikne zde pro-
stor pro trávení volného času.
 4.  Opravíme historickou verandu u  vily 
čp. 110 v Tichém údolí, ať už z grantových 
či vlastních prostředků. Zvážíme i  mož-
nost kompletní opravy této vily čp. 110 
a  její následné využití pro komerční rezi-
denční bydlení. V tomto postupu spatřuje-
me šanci, jak opravu památky neodkládat.
 5.  V Nádražní ulici bude v rámci develo-
perské výstavby postaveno nové divadélko, 
které bude moci sloužit i jako kinosál. Do-
hlédneme na to, aby bylo developerem po-
staveno dle našich představ.
 6.  Provedeme revitalizaci bezprostřední-
ho okolí válečného památníku na  Levém 
Hradci. Budeme věnovat setrvalou pozor-
nost údržbě a zkrášlování levohradeckého 
areálu.
 7.  Zprovozníme kolumbárium a uvedeme 
do života koncept alternativního pohřbívá-
ní v klidové zóně Levého Hradce. Vybudu-
jeme vyhlídku sv. Ludmily na  Levém 
Hradci. V  prostoru bývalého kuželníku 
na Levém Hradci zřídíme zázemí pro kul-
turní a společenské akce.
 8.  Nadále budeme podporovat činnost 
roztockých křesťanských církví. Podpoří-
me umístění sochy sv. Ludmily na Levém 
Hradci, která bude odpovídat komornímu 
charakteru tohoto místa.
 9.  Budeme nadále dbát o popularizaci his-
torie našeho města (zřízení kamenů zmize-
lých na paměť zahynulých židovských spo-
luobčanů a  obětí Květnového povstání 
v roce 1945 či instalaci naučných uličních 
tabulek).

SPORT	A	VOLNÝ	ČAS

 1.  V  prostoru mezi sokolovnou a  novou 
atletickou dráhou postavíme mobilní kluzi-
ště. V zimě bude sloužit pro bruslení, v létě 
nebude blokovat prostor pro cvičení či hry. 
Díky chlazení bude možné bruslit i při tep-
lotě nad bodem mrazu. Ve  spolupráci se 
Sokolem odstraníme starý „likusák“, díky 
čemuž získáme místo pro nové kurty napří-
klad pro beachvolejbal. Pomůžeme Sokolu 
s tím, aby sokolovna dostala novou fasádu.
 2.  Součástí areálu nové školy v  Žalově 
bude i  nová prostorná tělocvična. Díky 
tomu získáme další prostor pro sportovní 
aktivity. Prověříme možnost zastřešení 
venkovního hřiště na  školní zahradě po-
mocí lehké konstrukce, aby mohlo škole 
sloužit i v zimních měsících.  ➔



ODRAZ  měsíčník Roztok a Žalova6

TÉMA MĚSÍCE

 3.  Fotbalový klub potřebuje pro své mlá-
dežnické oddíly rozšířit tréninkové prosto-
ry. Pomůžeme nalézt vhodné prostory 
a na výstavbě nového sportoviště se bude-
me spolupodílet.
 4.  Budeme spolupracovat s  roztockými 
skauty na  vyřešení majetkových poměrů 
jejich areálu a přispějeme jim v případě, že 
se u svých klubovních a ubytovacích pro-
stor ve  skautské rezervaci rozhodnou vy-
budovat sociální zázemí a kuchyňku.
 5.  Citlivě, v přírodním duchu a po veřejné 
diskusi zrevitalizujeme park a hřiště v Ti-
chém údolí, kde budou instalovány i hravé 
edukativní prvky.
 6.  Postavíme dopravní hřiště.
 7.  U současných dětských hřišť zavedeme 
pítka. Na  největším hřišti u  křižovatky 
Obránců míru a Masarykova zřídíme sta-
bilní toalety a  mlhoviště, které poskytne 
osvěžení v letních měsících.
 8.  Protipovodňový val využijeme k  vý-
stavbě moderní, citlivě provedené cyklo-
stezky. Budeme usilovat o propojení cyklo-
stezkou s  Prahou. Zpracování koncepce 
cyklistické dopravy a  propojení Roztok 
s Prahou cyklistickou stezkou považujeme 
za jednu z priorit pro toto volební období.
 9.  U přívozu postavíme vkusný přístřešek 
s  toaletou a  obyčejné rožniště a  několik 
atrakcí pro děti. Vylepšíme tak zázemí pro 
kulturní akce, zejména pro Slavnosti levé-
ho a pravého břehu.
 10.  Vypracujeme ověřovací studii mož-
nosti výstavby biotopu vhodného pro kou-
pání.
 11.  Vytvoříme program péče o dospívající 
mládež (věková kategorie od 12 let výše) – 
nízkoprahové zařízení.

ŽIVOTNÍ	PROSTŘEDÍ

 1.  Podpoříme zadržování vody v krajině. 
Zajistíme výsadbu nových stromů a  další 
zeleně. O tom, kde a jaké stromy zasadíme, 
bude v  některých případech spolurozho-
dovat i veřejnost.
 2.  Zavedeme dotační systém „roztocká 
dešťovka“, díky němuž podpoříme nákup 
barelů a akumulačních nádrží na dešťovou 
vodu. V  těchto případech usnadníme ob-
čanům nakládání s odkopanou zeminou.
 3.  Započneme s revitalizací parku na Tyr-
šově náměstí. Zřídíme zde vodní prvek 
a venkovní knihovnu.
 4.  Zeleň nestačí jen podporovat a vysazo-
vat, ale je třeba o ni i pečovat. Zřídíme no-
vou pozici městského zahradníka, který 
bude profesionálně pečovat o  městskou 
zeleň a parky.
 5.  Rozšíříme vodní prvky ve  veřejném 
prostoru. Posoudíme další možnosti udr-
žení vody v krajině.

 6.  Podpoříme nákup větších nádob na tří-
děný odpad pro domácnosti a zajistíme je-
jich svoz. Díky tomu bude třídění odpadu 
praktičtější a sběrná místa budou alespoň 
o  trošku méně vytížená. Budeme dbát 
o větší pořádek kolem stanovišť na tříděný 
odpad. Vyzkoušíme vkusné ohraničení 
těchto míst.
 7.  Podpoříme vlastní kompostování v do-
mácnostech, aby se co nejvíce odpadu li-
kvidovalo přímo v místě jeho vzniku.
 8.  Zavedeme sledování kvality ovzduší ze-
jména ve vztahu k letecké dopravě. Bude-
me usilovat o navýšení kompenzací, které 
městu a roztockým spolkům vyplácí Letiš-
tě Václava Havla.
 9.  Prověříme možnost využití fotovoltaiky 
například na autobusových zastávkách.
 10.  Požádáme základní školu i  mateřské 
školky o to, aby se v rámci výuky věnovaly 
ekologické prevenci a zintenzivnily osvětu 
dětí v oblasti odpadového hospodaření, 
hospodaření s vodou atd. Jsme připraveni 
škole pomoci se zajištěním související eko-
logické výchovy.

VODOHOSPODÁŘSKÁ	INFRASTRUKTURA

 1.  Budeme pokračovat v modernizaci ka-
pacity čistírny odpadních vod. Bylo dosaže-
no dohody o  společném postupu města 
Roztok, městské části Praha-Suchdol a obce 
Únětice. Byly zahájeny přípravné kroky 
k vypsání veřejné soutěže na projekci a do-
dání stavby. Budeme usilovat o co nejpřija-
telnější cenu vodného a stočného pro naše 
občany.
 2.  Do vodohospodářské infrastruktury bu-
deme investovat minimálně ve  výši pro-
středků získaných z  jejího pronájmu. Její 
průběžná obnova je nezbytná pro to, aby-
chom měli trvale dostatek kvalitní pitné 
vody. V příštích měsících dojde k velké in-
vestici do tzv. tlakových pásem, které zlepší 
tlak vody zejména v Žalově. Tam, kde to je 
technicky řešitelné, zabezpečíme připojení 
všech obyvatel města k funkční, městské ka-
nalizaci.
 3.  Nadále budeme v  rámci rekonstrukcí 
městských komunikací budovat vsakovací 
systémy srážkových vod, stékajících z  ve-
řejných prostranství. Cestou dokončení 
generelu odvodnění města položíme zá-
klad pro projektovou a investiční přípravu 
opatření zamezujících lokálním záplavám 
v níže položených částech města. V rámci 
povolování nové privátní výstavby budeme 
důsledně dbát o vsakování srážkových vod 
na zastavěných pozemcích.

SOCIÁLNÍ	OBLAST	A	ZDRAVOTNICTVÍ

 1.  Naší další prioritou je výstavba nového 
domu pro seniory. Jedná se o velmi složitý 

projekt (organizačně, technicky, finančně). 
Pokusíme se jeho přípravu maximálně po-
sunout. Jsme si vědomi, že k samotné reali-
zaci může dojít až po  roce 2022. Kromě 
standardních služeb zde bude zajištěn 
i denní stacionář a nové prostory pro lékaře 
a rehabilitaci. Objekt by měl vyrůst na okra-
ji Solník.
 2.  I nadále budeme podporovat již zavede-
né služby pro naše seniory (příspěvek 
na dopravu k lékaři, rozvoz obědů, tísňové 
volání). Ve  spolupráci se Svazem postiže-
ných civilizačními chorobami dál rozšíříme 
možnosti vzdělávání, dalších aktivit a péče 
o seniory, a to i v domácím prostředí.
 3.  Pokusíme se rozšířit nabídku a dostup-
nost obědů pro seniory příspěvkem z roz-
počtu města.
 4.  Budeme usilovat o  rozšíření zdravot-
nických služeb. Při jednání s developery se 
budeme zasazovat o  získání nových pro-
stor pro lékaře. Uděláme vše pro to, aby-
chom udrželi dětské lékaře. Vylepšíme stav 
městských objektů, ve  kterých ordinují 
roztočtí lékaři.

PÉČE	O	MĚSTO,	MĚSTSKÁ	POLICIE

 1.  Zintenzivníme úklid ve  městě a  svoz 
tříděného odpadu. Proto technické služby 
posílíme jak na úrovni technického vyba-
vení, tak personálně. Jednotlivé agendy 
technických služeb podrobíme analýze 
efektivnosti. Rozšíříme otvírací dobu sběr-
ného dvora.
 2.  Dál rozšíříme počet laviček, odpadko-
vých košů i míst se sáčky na psí exkrementy.
 3.  Rozšíříme a zoptimalizujeme kamero-
vý systém města.
 4.  Výdaje na bezpečnost nesmějí být krá-
ceny. Posílíme dohled městských strážníků 
na bezpečnost školáků. Každý musí jednou 
začas svou pozici obhajovat, proto vypíše-
me konkurz na vedoucího strážníka.
 5.  Budeme nadále podporovat naše dob-
rovolné hasiče.
 6.  Pokud budou vypsané příslušné dotač-
ní tituly, zrealizujeme protipovodňová 
opatření, která výrazně lépe ochrání dolní 
část Roztok. Ta jsou bohužel nákladná 
a  bez podpory státu je nejsme schopni 
sami zabezpečit.
 7.  Zachováme vyhlášku o ochraně noční-
ho klidu a regulaci hlučných činností v sou-
časném znění.

CHOD	ÚŘADU

 1.  Zaměříme se na optimalizaci a zvyšo-
vání efektivity chodu samosprávy. Budeme 
s pomocí moderních procesních a projek-
tových nástrojů hledat prostor, kde lze 
chod úřadu a jednotlivé agendy zefektivnit, 
automatizovat, a tedy i zlevnit.
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 2.  Zavedeme projekt „Dobrý nápad“ 
jako formu participativního rozpočtu. 
Každý rok vyčleníme v  rozpočtu města 
dostatečně velkou částku, ze které bude-
me financovat konkrétní nápady veřej-
nosti. Konkrétní systém navrhnou odbor-
níci z řad obou koaličních stran. Ten bude 
schválen radou města v  prvním čtvrtletí 
roku 2019.
 3.  Vyhradíme v rámci jednání zastupitel-
stva pevný, časově omezený blok, určený 
pro dotazy z řad veřejnosti. Podané dotazy 
předem (e-mailem, písemně) budou mít 
při projednání přednost.
 4.  Na  městských webových stránkách 
bude zveřejněn průběžně aktualizovaný 
harmonogram oprav, rekonstrukcí s  při-
bližnou dobou trvání a  uvedením jména 
zodpovědné osoby.
 5.  Město začne lépe komunikovat pro-
střednictvím sociálních sítí (Facebook, In-
stagram). O  tuto agendu budou rozšířeny 
pravomoci redakční rady Odrazu.
 6.  Vylepšíme zázemí pro pracovníky 
městského úřadu. Uskutečníme půdní ve-
stavbu s cílem rozšířit nevyhovující prosto-
ry pro zaměstnance. Maximální náklady 
této investice budou 4 miliony Kč a v tom-
to smyslu bude také zadán projekt.

� l

Nové vedení města zvoleno
Ve	velké	sborovně	Základní	školy	
Zdenky	Braunerové	se	ve	středu		
31.	října	2018	sešlo	nově	zvolené	za-
stupitelstvo	města	na	svém	ustavujícím	
zasedání.	Výběr	místa	konání	se	ukázal	
jako	optimální,	kapacita	školou	vzorně	
připravené	místnosti	přesně	odpoví-
dala	množství	návštěvníků,	kterých	se	
dostavily	asi	tři	desítky.

Ze	zdravotních	důvodů	chyběl	nejstarší	
zvolený	zastupitel	Stanislav	Boloňský,	
takže	přítomno	bylo	dvacet	členů	
zastupitelstva,	kteří	v	úvodu	jednání,	
jež	od	začátku	řídil	dosavadní	starosta	
Jan	Jakob,	složili	zákonem	o	obcích	
předepsaný	slib.

Na	programu	byla	volba	starosty,	
místostarostů,	členů	rady	města	a	vý-
borů	zastupitelstva.	Jednání	probíhalo	
poměrně	hladce	podle	předem	oče-
kávaného	scénáře.	Přítomných	11	za-
stupitelů	zvolených	za	koaliční	strany	
(TOP	09	a	Sakura)	hlasovalo	jednotně,	
takže	všechny	návrhy,	které	předložil	
pan	starosta,	byly	schváleny.

Staronovým	starostou	byl	zvolen	pan	
Jan	Jakob	(TOP	09	a	nezávislí	pro	
Roztoky	a	Žalov),	dvě	neuvolněná	
místa	místostarostů	obsadí	pánové	
Tomáš	Novotný	(jakožto	statutární	
zástupce	starosty)	a	Michal	Hadraba	
(oba	za	sdružení	Sakura	–	Starostové	
a	nezávislí).

Dalšími	členy	rady	města	jsou	Vladimíra	
Drdová,	Zdeněk	Richter,	Martin	Štifter	
a	Jaroslav	Kubečka	(ten	obdržel	rekord-
ních	18	ze	20	možných	hlasů).

Všech	dvacet	rukou	se	pak	zvedlo	při	
schvalování	výše	odměn	neuvolněných	
členů	zastupitelstva	a	při	volbě	členů	
finančního	a	kontrolního	výboru,	jejichž	
složení	bylo	mezi	koalicí	a	opozicí	moud-
ře	předjednáno	předem.

Předsedou	finančního	výboru	bude	pan	
Jaroslav	Kubečka,	dalšími	členy	pak	Vla-
dimír	Fučík,	Petra	Kazdová,	Petr	Macoun,	
Tomáš	Rozkydal,	Milan	Svoboda,	Josef	
Šalamon,	Filip	Tretiník	a	Jan	Vidim.

Kontrolní	výbor	povede	pan	Roman	Jan-
dík,	za	členy	pak	zastupitelé	jednomyslně	
zvolili	Marii	Dvořákovou,	Aleše	Jeřábka,	
Pavla	Jursíka,	Jiřího	Macáka,	Rolanda	
Mádla,	Martina	Matase	a	Oldřicha	Mir-
tese.	Jedno	místo	bude	ještě	obsazeno	
dodatečně.

Je	nutno	ocenit,	že	celé	jednání	se	neslo	
v	korektním	duchu.	Bývalí	i	současní	
zastupitelé	se	pak	odebrali	na	společnou	
večeři,	aby	si	mohli	porovnat	své	názory	
v	méně	formálním	prostředí.

Základní	škole	patří	velký	dík	za	to,	že	
pro	jednání	zapůjčila	ideální	prostory	
a	přispěla	tím	k	důstojnému	průběhu	
ustavujícího	zasedání	zastupitelstva	
města.		 l

Jaroslav Drda

INZERCE
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ŘAZENO	ABECEDNĚ:

 1.   Boloňský Stanislav Mgr., Sakura,  
zastupitel (omluven)

 2.   Drdová Vladimíra, TOP 09 a nezávislí 
kandidáti, členka rady

 3.   Dvořáková Marie, Společně pro Rozto-
ky a Žalov, zastupitelka

 4.   Frindtová Eva Ing., TOP 09 a nezávislí 
kandidáti, zastupitelka

 5.   Gotthardová Kateřina Bc., Společně pro 
Roztoky a Žalov, zastupitelka

 6.   Hadraba Michal Ing., Sakura, člen rady, 
neuvolněný místostarosta

 7.   Huk Jaroslav RNDr.  CSc., Občanská  
demokratická strana, zastupitel

 8.   Jakob Jan, TOP 09 a nezávislí kandidáti, 
člen rady, uvolněný starosta

  9.    Jandík Roman Ing., Občanská demo-
kratická strana, zastupitel, předseda 
kontrolního výboru

 10.   Jungwirth Jaromír, Společně pro Roz-
toky a Žalov, zastupitel

 11.   Kazdová Petra DiS., Společně pro 
Roztoky a Žalov, zastupitelka

 12.   Kubečka Jaroslav Mgr., Sakura, člen 
rady, předseda finančního výboru

 13.   Macoun Petr MBA, MSc., TOP 09 
a nezávislí kandidáti, zastupitel

 14.   Novotný Tomáš Mgr., Sakura, člen 
rady, neuvolněný místostarosta

 15.   Richter Zdeněk Ing., TOP 09 a nezá-
vislí kandidáti, člen rady

 16.   Ryneš Martin Ing., Občanská demo-
kratická strana, zastupitel

 17.   Sodomová Eva, Cesta pro město, za-
stupitelka

 18.   Sýkorová Zuzana, Sakura, zastupitelka

 19.   Šášinková Marcela Mgr., Společně pro 
Roztoky a Žalov, zastupitelka

 20.   Šmíd René, TOP 09 a nezávislí kandi-
dáti, zastupitel

 21.   Štifter Martin Ing., TOP 09 a nezávislí 
kandidáti, člen rady

Rozdělení kompetencí ve vedení měs-
ta najdete na straně 4 a složení finanční-
ho a kontrolního výboru pak na straně 7 to-
hoto vydání. V příštím čísle Odrazu vám 
představíme předsedy jednotlivých ko-
misí města.

� l

Eva Frindtová

Nové zastupitelstvo města
Představujeme	vám	21členné	Zastupitelstvo	města	Rozto-
ky	zvolené	na	období	2018–2022.	Na	ustavujícím	zasedání	
31.	října	v	Základní	škole	Zdenky	Braunerové	byli	zvoleni	
starosta,	místostarostové	a	členové	rady	města,	dále	pak	
předsedové	finančního	a	kontrolního	výboru.

 20. 

 4.  18.  2.  17.  11.  3.  5.  19. 

 15. 
 13. 

 14. 
 8. 

 6. 
 12.  10. 

 21. 

 9. 
 7.  16. 

Ustavující zasedání v Základní škole Zdenky Braunerové
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Ve čtvrtek 25. října 2018 zasedla naposledy 
v tomto volebním období také stavební ko-
mise. Zasedání proběhlo v příjemné a přá-
telské atmosféře, kterou dokreslilo lehké 
občerstvení zajištěné naší tajemnicí Han-
kou Záhorskou. Po pěti bodech programu 
jsme pak zrekapitulovali dosavadní čin-

nost komise a zamysleli se nad jejím příno-
sem pro město a popovídali si též o aktuál-
ních stavebních problémech města (zní to 
strašně strojeně, ale opravdu to tak bylo).

Chtěl bych tímto poděkovat všem čle-
nům komise a též naší milé paní tajemnici 
za jejich obětavou práci – vždyť komise se 

během volebního období sešla skoro toli-
krát jako zastupitelstvo. Kolegové, praco-
valo se mi s  vámi dobře a  těším se, že 
s mnohými z vás se snad budeme setkávat 
i v tomto volebním období.  l

Michal Hadraba
předseda

Poděkování stavební komisi

n�Dne 5. 10. oznámen nález cestovního 
pasu občana státu Togo ve vlakové soupra-
vě ČD – cestou PČR zjištěn pobyt majitele 
na území ČR, cestovní pas předán majiteli, 
majitel by touto cestou chtěl poděkovat po-
ctivému nálezci.
n�Dne 5. 10. ve schránce důvěry MP Rozto-
ky nalezeno dálkové ovládání od vozidla – 
následujícího dne zjištěn majitel, majiteli 
předán nalezený klíč, majitel by touto ces-
tou chtěl poděkovat poctivému. 
n�Dne 7. 10. oznámeno poškození doprav-
ního značení B01 (zákaz vjezdu) v  ulici 
U Školky v místě vedle žalovské vodárny – 
zadokumentováno, předáno řediteli TS 
Roztoky. 
n�Dne 8. 10. ve schránce důvěry MP Rozto-
ky nalezen svazek 2 ks klíčů –klíče uloženy 
na MP, zveřejněno na webových stránkách 
MP Roztoky a města Roztoky. 
n�Dne 9. 10. ve schránce důvěry MP Rozto-
ky nalezen svazek 5 ks klíčů – klíče uloženy 
na MP, zveřejněno na webových stránkách 
MP Roztoky a města Roztoky. 
n�Dne 9. 10. oznámen nález platební karty 
Visa České spořitelny v ulici Jana Palacha 
– zjištěna majitelka, které byla nalezená 
platební karta předána, majitelka by touto 
cestou chtěla poděkovat poctivému nálezci. 
n�Dne 10. 10. v rámci hlídkové činnosti na-
lezeno v ulici Chelčického odstavené vozi-
dlo bez registračních značek – zadoku-
mentováno, na  vozidlo umístěna výzva, 
provedeným šetřením zjištěn provozovatel 
vozidla, kterému byla zaslána taktéž pí-
semná výzva, oznámeno Silničně správní-
mu orgánu při MÚ Roztoky, v  následují-
cích dnech vozidlo provozovatelem vozidla 
z komunikace odstraněno.
n�Dne 10. 10. ve schránce důvěry MP Roz-
toky nalezena Lítačka – zjištěn a  vyrozu-
měn majitel, vzhledem k  tomu, že má již 
Lítačku vydánu novou, nalezená průkazka 
odeslána vydavateli, tj. firmě ICT.
n�Dne 11. 10. oznámen nález svazku klíčů 
na Tyršově náměstí – klíče uloženy na MP 
Roztoky, v následujících dnech zjištěn ma-

jitel, jemuž byl nalezený svazek klíčů pře-
dán, majitel by touto cestou chtěl poděko-
vat poctivému nálezci.
n�Dne 12. 10. oznámeno fyzické napadení 
u  restaurace Eiffel na  Tyršově náměstí – 
na místě se již podezřelá osoba nenacháze-
la, dle získaného popisu byla zadržena 
v  prostoru vlakového nádraží Roztoky 
a předána hlídce PČR Libčice pro podezře-
ní ze spáchání přečinu výtržnictví.
n�Dne 12. 10. ve schránce důvěry MP nale-
zena Lítačka společně s kartou ISIC – zjištěn 
a vyrozuměn majitel, kterému byly následně 
nalezené věci předány, majitel by touto ces-
tou chtěl poděkovat poctivému nálezci.
n�Dne 12. 10. oznámeno ujetí bez zaplacení 
od benzinové čerpací stanice v ulici Přílep-
ská – kvalifikováno a  šetřeno jako pode-
zření z přestupku proti majetku, provede-
ným šetřením zjištěn řidič tohoto vozidla, 
v  následujících dnech dlužná částka 
na BČS řidičem uhrazena. 
n�Dne 13. 10. oznámeno rušení nočního 
klidu z prostor pozemku domu v ulici Tře-
bízského – na místě zjištěna oslava naroze-
nin, věc projednána s  majitelem domu, 
zjednána náprava, přestupek vyřešen na-
pomenutím. 
n�Dne 13. 10. ve schránce důvěry MP nale-
zen svazek klíčů – klíče uloženy na  MP 
Roztoky, zveřejněno na  webových strán-
kách MP Roztoky a města Roztoky. 
n�Dne 15. 10. oznámena krádež zboží 
z  prodejny Albert na  Tyršově náměstí 
s  tím, že podezřelá osoba i  s  odcizeným 
zbožím utekla z prodejny – podezřelá oso-
ba byla zadržena v prostoru železniční sta-
nice Roztoky, u podezřelé osoby bylo nale-
zeno odcizené zboží, kvalifikováno 
a šetřeno jako podezření z přestupku proti 
majetku, přestupek oznámen příslušnému 
správnímu orgánu k projednání.
n�Dne 15. 10. hlídkou MP Roztoky v  noč-
ních hodinách v rámci hlídkové činnosti zjiš-
těn na pozemku v ulici Husova oheň, který 
se šířil do živého plotu na pozemku rodinné-
ho domu – vzhledem k tomu, že hrozilo dal-

ší jeho rozšíření na  sousední objekt domu 
a majitele domu se nepodařilo přes houkání, 
zvonění či bouchání vzbudit, byl na  místo 
přivolán hasičský záchranný sbor, který oheň 
uhasil, až poté se podařilo vzbudit majitelku 
domu, ke škodě na majetku nedošlo, k rozší-
ření ohně došlo v důsledku špatného uhašení 
otevřeného ohně z večera majitelkou.
n�Dne 16. 10. ve schránce důvěry MP Roz-
toky nalezena obálka s mobilním telefo-
nem Lenovo Vibe a  Lítačkou – nalezené 
věci uloženy na MP Roztoky. 
n�Dne 17. 10. oznámen nález mobilního 
telefonu zn. Nokia v  ulici Masarykova – 
nalezený telefon uložen na MP, zjištěn ma-
jitel, kterému byl nalezený mobilní telefon 
předán, majitel by touto cestou chtěl podě-
kovat poctivému nálezci. 
n�Dne 18. 10. v nočních hodinách oznáme-
no, že v místě nad serpentinou nad schody 
poškodili mladíci koš na odpadky – na místě 
se nacházeli svědci a podezřelý mladík, kte-
rý, jak bylo dalším šetřením zjištěno, rozkopl 
odpadkový koš, kvalifikováno a šetřeno jako 
podezření z přestupku proti majetku.
n�Dne 20. 10. v nočních hodinách oznáme-
no napadení v domě v ulici Masarykova – 
na místě již klid, bylo zjištěno, že syn v opi-
losti napadl svého otce, kvalifikováno 
a šetřeno jako podezření z přestupku proti 
občanskému spáchanému mezi osobami 
blízkými.
n�Dne 21. 10. oznámeno porušení OZV 
o regulaci hluku na stavbě domu v ulici Ti-
ché údolí – zjištěno, že dělníci používají 
sbíječky při stavebních pracích, a to v ne-
děli, kdy je to OZV o regulaci hluku zaká-
záno, po rozhovoru s odpovědnou osobou 
zjednána náprava, práce se sbíječkou 
ukončeny, přestupek vyřešen na místě na-
pomenutím.
n�Dne 23. 10. ve schránce důvěry MP Roz-
toky nalezen svazek klíčů – klíče uloženy 
na  MP Roztoky, zveřejněno na  webových 
stránkách MP Roztoky a města Roztoky. 
n�Dne 25. 10. oznámena dopravní nehoda 
dvou osobních vozidel bez zranění 

Z deníku Městské policie Roztoky
V	této	rubrice	bychom	rádi	občany	Roztok	informovali	o	činnosti	Městské	policie	Roztoky,	a	to	za	období		
od	5.	10.	do	31.	10.	2018:
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na křižovatce v místě U Váhy v k. o. Rozto-
ky – zjištěno unikající palivo z jednoho ha-
varovaných vozidel, na místo přivolán ha-
sičský záchranný sbor, usměrňování 
dopravy, dopravní nehodu si převzali poli-
cisté ze skupiny dopravních nehod. 
n�Dne 27. 10. ve schránce důvěry MP Roz-
toky nalezeny doklady a věrnostní karty – 
zjištěna majitelka, které byly nalezené věci 
předány, majitelka by touto cestou chtěla 
poděkovat poctivému nálezci. 
n�Dne 29. 10. oznámeno ujetí bez zaplacení 
od čerpací stanice v ulici Přílepská – zjištěno, 
že dosud nezjištěný řidič vozidla tov. zn. Ško-
da Fabia natankoval do svého vozidla palivo, 
aniž by za něj zaplatil, kvalifikováno a šetře-
no jako podezření z přestupku proti majetku.
n�Dne 29. 10. v rámci hlídkové činnosti nale-
zeno v Tichém údolí v místě přírodní rezer-
vace u Spáleného mlýna opuštěné vozidlo – 

zjištěn provozovatel vozidla, zjištěno, že 
vozidlo má poruchu na motoru a v následu-
jících dnech vozidlo bude provozovatelem 
z místa odstraněno, zároveň byl provozova-
tel vyzván k podání vysvětlení k přestupku 
v  dopravě, neboť vozidlo parkuje v  místě, 
kde je vjezd motorových vozidel zakázán.
n� Dne 30. 10. ve schránce důvěry MP Roz-
toky nalezena 1 dámská náušnice z bílého 
kovu – náušnice uložena na MP, zveřejně-
no na  webových stránkách MP Roztoky 
a města Roztoky. 
n�Dne 30. 10. oznámen nález svazku 4 klíčů 
FAB v ulici Jungmannova – klíče uloženy 
na  MP Roztoky, zveřejněno na  webových 
stránkách MP Roztoky a města Roztoky. 
n�Dne 30. 10. oznámen nález tabletu v pro-
storu u bankomatu České spořitelny v Li-
dické ulici –následujícího dne zjištěna ma-
jitelka, které byl nalezený tablet předán, 

majitelka by touto cestou chtěla poděkovat 
poctivému nálezci. 
n�Dne 31. 10. ve schránce důvěry MP Roz-
toky nalezen svazek 2 klíčů s třemi plyšo-
vými přívěšky a  s  přívěškem (čip) – klíče 
jsou uloženy na MP Roztoky.  

Aktuální zprávy z činnosti MP Rozto-
ky můžete nalézt na webových stránkách 
MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz. 

Pokud byste svým poznatkem mohli po-
moci při šetření výše uvedených událostí, 
obraťte se prosím buď osobní návštěvo, 
nebo telefonicky na Obvodní oddělení po-
licie ČR Libčice (tel. 974  866  400) nebo 
na  Městskou policii Roztoky (tel. 
602 666 458, 730 511 988 nebo 220 91 0 468, 
popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz). 
Děkujeme předem za spolupráci.  l

Petr Vevera
ved.	str.	MP	Roztoky

n�Domácí potřeby-Elektro v  Žalově při-
jmou prodavačku, i na zkrácený pracovní 
poměr. Bližší informace na tel. 602 320 324 
nebo na prodejně.
n�Vysokoškolská profesorka nabízí výuku 
anglického a španělského jazyka. Dlouho-

letá praxe a studium v zahraničí. 
Tel. 731 170 112
n�Pronajmu nebytový prostor 22 m2, pasáž 
Tyršovo nám., Roztoky. Tel. 603 851 651 
n�Společnost STRUERS hledá pro pobočku 
se sídlem ve  Vědeckotechnickém parku 

v Roztokách u Prahy nového kolegu nebo 
kolegyni na poloviční úvazek pro oddělení 
Interní obchod/administrativa. V  případě 
zájmu nás kontaktujte na tel. 603 441 868. 
�

� l

Řádková inzerce

INZERCE

Pizzu pečeme z originálních čerstvých  
italských surovin.

Přijďte si pro nejlepší pizzu v Roztokách  
nebo Vám ji dovezeme domu  

(rozvoz po Roztokách zdarma).

Vyberte si na:  
www.prima-pizza.cz

E-mail: info@prima-pizza.cz 

Objednávky přijímáme osobně  
nebo na tel. čísle 702 118 558 

od 10.00 do 22.00 hod. 7 dní v týdnu

Nerudova 1652 
252 63 Roztoky
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To se ovšem nevztahuje na držitele Medai-
le za hrdinství a samozřejmě i Řádu bílého 
lva – už proto, že většina je obdržela in me-
moriam. Hned tři z  nich byli příslušníky 
československé generality a  vzhledem 
k  tomu, že 11. listopadu si praktický celý 
svět připomene 100. výročí Dne příměří 
(přesněji: Dne klidu zbraní = Armistice 
Day, jehož symbolem se stal květ vlčího 
máku), nebude snad na škodu si na strán-
kách Odrazu připomenout jejich osudy.

Nebude jistě lehké se smířit s  tím, že 
oslavy 28. října si příliš neberou ani v Brně, 
kde došlo k  oficiálnímu vyhlášení česko-
slovenské samostatnosti o  den později, 
kdežto Slováci, kteří s Čechy sdíleli společ-
ný stát, preferují 30. říjen – výročí Martin-
ské deklarace (mimochodem název nemá 
nic do činění se svátkem sv. Martina, jenž 
připadá shodou okolností na 11. listopad). 
Koneckonců rakousko-uherská armáda 
přistoupila na „klid zbraní“ až o týden poz-
ději (3. listopadu) a další týden trvalo, než 
se příměří stalo všeobecným a  definitiv-
ním. Takže tu máme historický paradox: 
dne 28. října se nenalézal na teritoriu habs-
burské monarchie žádný voják znepřátele-
ných armád a na území právě zrozené re-
publiky ani jeden z  příslušníků 
zahraničního vojska právě do té doby nee-
xistujícího státu.

Klid a  bezpečí tedy museli zajistit – 
a zcela spontánně tak učinili – bývali pří-
slušníci císařsko-královské branné moci 
v čele s polním podmaršálem Janem Di-
višem, jenž kvůli národnostním sporům 
s nadřízenými požádal roku 1916 o před-
časné penzionování, a  snad i  proto se 
v prosinci 1918 stal zemským vojenským 
velitelem v  Čechách. Na  Moravě stejný 
post zastával polní podmaršál Alois Pod-
hajský, považovaný za nejlepšího polního 
velitele českého původu v  rakousko-
-uherské armádě, jenž přivedl z  italské 
fronty ostřílené české vojáky, vzdorující 
na říčce Monticano útočícím Britům ještě 
dva dny po vyhlášení československé re-
publiky. 

Podhajského přímým podřízeným na 
italské frontě a za první republiky největším 
„protéžé“ byl pozdější československý ar-
mádní generál Josef Bílý. Důstojníci zanik-
lé monarchie (hanlivě označovaní za „Ra-
kušáky“) se často setkávali s nedůvěrou –  
zejména u  „rychlokvašených“ legionářů. 
Do jaké míry to bylo neoprávněné, doka-
zuje právě příklad J. Bílého, který se stal 
za  nacistické okupace spoluzakladatelem 
a vojenským velitelem organizace Obrana 
národa. Koncem roku 1940 jej zatklo ge-
stapo a o necelý rok později nad ním stan-
ný soud vynesl rozsudek smrti.

Podobnému osudu pravděpodobně uni-
kl divizní generál Stanislav Čeček (†1930), 
který prožil první světovou válku v táboře 
jednoho z  protivníků habsburské monar-
chie. Do Ruska odešel za prací ještě v čase 
míru. Již v  srpnu 1914 vstoupil do  České 
družiny, o tři roky později se vyznamenal 
u Zborova, ale jeho hvězdná chvíle nastala 
v létě 1918. V boji s početní přesilou bolše-
viků dobyl Penzu a důležitý Alexandrovský 
most přes Volhu a u Lipjag měl lví podíl na 
vítězství, pro něž se těžko hledá obdoba –  
a nejen v  našich válečných dějinách. 
Zhruba 1600 legionářů s  25 kulomety 
a pěti děly rozprášilo více než dvojnásob-
nou přesilu, disponující (kromě jiného) 
180 kulomety a 13 děly.

Leckomu se to nemusí líbit, ale teprve 
úspěchy v  boji s  bolševiky a  ovládnutí 
transsibiřské magistrály s  definitivní 
platnosti rozhodly o uznání dosud 
neexistujícího československého státu ze 
strany mocností Dohody. Je pikantní, že 
když Československý Denník (legionářský 
list) přinesl 5. listopadu(!) 1918 oficiální 
zprávu o vyhlášení republiky, komentovala 
ji jedna z plukovních kronik slovy: „Nebylo 
ani takové nadšení, jako když jsme se do-
zvěděli, že padl Omsk.“ To však bylo již po-
čátkem června…

Zajímavou osobností byl i  poslední 
z čerstvě (a zároveň příliš pozdě) vyzname-
naných – divizní generál Karel Husárek. 

Jeho životní osudy se s dnešním odstupem 
jeví jako typické: císařsko-královský jed-
noroční dobrovolník padl v  červnu 1916 
do ruského zajetí a o rok později vstoupil 
do československých legií. Spolu s generá-
lem Gajdou (podle slov velitele japonského 
desantu ve Vladivostoku „nejlepším vojá-
kem, jakého Čechoslováci mají“) se jako 
velitel úderných jednotek česko-ruské Si-
biřské armády zasloužil o porážku 3. sovět-
ské armády, která jako by ve větším rozmě-
ru kopírovala bitvu o Lipjagy.

Do Československa se Husárek vrátil až 
počátkem roku 1920 a  v  jeho armádě se 
uplatnil pro výjimečný talent v oboru stra-
tegie a  opevňovacích prací – koneckonců 
měl v  posledně jmenovaném oboru 
kvalitní školení z časů služby v rakousko- 
-uherské armádě. V letech okupace českých 
zemí působil ve zbrojním průmyslu  
(v Plzni a Dubnici nad Váhom), kde se sna-
žil jednak spolupracovat se Sovětským sva-
zem (do roku 1941), jednak „neuspěchat“ 
výzkumné práce ve prospěch třetí říše. 

I když se aktivně zapojil do Květnového 
povstání roku 1945, nijak mu to nepomohlo 
při šikaně, či přímo perzekuci „nepohodl-
ných“ důstojníků komunistickým režimem. 
V  říjnu 1950 byl degradován na  vojína 
a snížila se mu výrazně penze. Živil se jako 
překladatel technické literatury a po dlouhé 
těžké nemoci zemřel v létě 1972. A to mohl 
mluvit o velikém štěstí – na rozdíl od svých 
kolegů Podhajského, Gajdy a  mnoha dal-
ších. Jeden z  Čečkových spolubojovníků, 
československý generál ruského původu 
Sergej Vojcechovskij, byl již třetí den po tak-
zvaném osvobození Prahy v roce 1945 pro-
tizákonně odvlečen do sovětského koncen-
tračního tábora, kde zahynul. 

Režimu, v němž po žebříčku důstojnic-
kých hodností stoupala (někdy se závrat-
nou rychlostí) neschopná, pologramotná, 
„vyčuraná“ a  mstivá individua, bylo lho-
stejné, zda jeho obětí jsou „Rakušáci“, le- 
gionáři, nebo dokonce Hrdinové Sovětské-
ho svazu. Konečně i Josef Buršík, Antonín 
Sochor či Richard Tesařík by mohli vyprá-
vět. Tak ať všichni, kdo splnili – bez rozdílu 
střihu a barvy uniformy, mateřského jazy-
ka, náboženského vyznání a  podobně – 
svou vojenskou povinnost se ctí, odpočíva-
jí v  pokoji. I  tak můžeme chápat prostou 
existenci pomníků na  Levohradeckém 
nebo Školním náměstí… 	 l

Pavel Bělina

Na okraj stého výročí Dne příměří (11. listopadu 1918)
Nejsem	jistě	sám,	kdo	nabyl	dojmu,	že	letošní	udílení	Řádu	
T.	G.	Masaryka	a	vyznamenání	Za	zásluhy	bylo	ve	své	větši-
ně	plýtváním	penězi	daňových	poplatníků	–	o	urážce	dob-
rého	vkusu	v	celé	řadě	případů	ani	nemluvě.	A	jsem	si	jist,	
že	president	Masaryk	–	stejně	jako	císař	František	Josef	–	
by	o	některé	z	„poctěných“	nezavadili	ani	pohledem,	natož	
aby	jim	podali	ruku.
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Novodobý mor?
O  původu i  způsobu šíření tohoto one-
mocnění však dodnes panují značné nejas-
nosti, vlastně se dá říci, že s jistotou neví-
me prakticky nic, což otevírá prostor 
různým spekulacím. Podle jedné z  nich 
možná ani nešlo o chřipku, ale spíše o ně-
jaký novodobý mor, způsobený např. vi-
rem A prasečího moru. Tato teorie nachází 
příčinu v  tom, že nejnebezpečnější chřip-
kové viry koexistují s  některými zvířaty, 
například s vepři, vodními ptáky či drůbe-
ží. Další teorie je postavena na objevu ge-
nových mutací. Předpokládá, že se virus 
španělské chřipky množil v plících nakaže-
ného člověka (při běžné chřipce se viry 
množí na  sliznicích horních cest dýcha-
cích), a  to způsobilo vysokou agresivitu 
tohoto onemocnění. Virus španělské 
chřipky způsoboval těžké záněty plic, které 
(při neznalosti penicilinu) byly pro mnoho 
pacientů fatální.

Španělská chřipka z Ameriky
První případy španělské chřipky byly za-
znamenány v  březnu roku 1918 v  USA, 
u vojenské jednotky v Kansasu. Proto také 
byla první vlna onemocnění v  rámci vo-
jenského tajemství zatajena. Soudí se, že 
virus mohl být do  Ameriky zanesen ná-
mezdními dělníky z  Číny. Do  Evropy se 
pak dostal patrně s  americkými vojáky, 
kde se začal lavinovitě šířit po celém konti-
nentu, od  Grónska po  Rusko. Jako první 
evropská země vydalo alarmující zprávu 
o epidemii Španělsko a díky tomu také ne-
moc dostala (nesprávně) své jméno. Rych-
le se rozšířila i  do  střední Evropy, včetně 
českých zemí, kde v  průběhu pandemie 
(1918–1920) zemřelo možná až 80 000 lidí. 
Pro srovnání – v současnosti umírá v ČR 
na následky chřipkových onemocnění roč-
ně asi 2  000 obyvatel (z  celkového počtu 
cca 110 000 ročních úmrtí v letech 2012–
2017), přičemž v řadě případů je příčinou 
úmrtí spíše kombinace chřipky s  jinými 

chorobami. Lavinovitě zasáhla epidemie 
i  Německo, Francii a  Británii. Dodnes je 
nevysvětlitelné její šíření v druhé vlně, kdy 
zasáhla Čínu, Japonsko i  Brazílii, vlastně 
všechny kontinenty. 

Nejčastější oběť – mladí muži
Další záhadou je to, že nejvíce úmrtí si 
onemocnění vybíralo mezi muži mladší 
střední generace, ve  věku 20 až 40 let. 
Do jisté míry je tato statistika jistě ovliv-
něna faktem, že to byl právě věk fronto-
vých vojáků, kteří sdíleli stísněné spo-
lečné prostory a  ubikace a  existovali 
v  otřesných hygienických podmínkách 
zákopové války. Tito mladí muži však 
umírali i v zázemí. Je proto možné, že pří-
činou vysoké úmrtnosti v  této věkové 
skupině je efekt takzvané „cytokinové 
bouře“, když virus způsobil přehnanou 
reakci imunitního systému. Z tohoto po-
hledu se zdá logické, že více umírali lidé 
se silnějším imunitním systémem (tedy 
mladí dospělí). V daleko menší míře na ni 
umírali děti a staří lidé, kteří měli být po-
tenciálně nejvíce ohroženou skupinou. 
V případě seniorů existuje domněnka, že 
už se tato generace mohla v  minulosti 
s  tímto virem setkat a  byla proto vůči 
němu částečně imunní. Ale žádná jistota 
není. 
Na  šíření onemocnění se bezesporu po-
depsal fakt, že se svět se na  konci Velké 

války nacházel v  hluboké ekonomické 
krizi a  lidská populace byla vesměs pod-
vyživená a ve špatném zdravotním stavu. 
Přesto nelze říci, že by si smrt vybírala své 
oběti zejména v sociálně nejslabších vrst-
vách. 

I když i v období po druhé světové válce 
zasáhlo naši planetu několik vážných 
chřipkových epidemií (např. asijská či 
hongkongská), horor takzvané španělské 
chřipky se již nikdy neopakoval a doufej-
me, že už ani nebude. 

Španělská chřipka 
v Roztokách a Žalově
Zajímal jsem se také o to, jak významně za-
sáhla španělská chřipka Roztoky a Žalov.

Díky pečlivým záznamům v matrice ze-
mřelých fary roztocké máme poměrně 
přesný obraz počtu a příčin úmrtí v kritic-
kých letech 1918 až 1919. A zjištění jsou to 
velmi překvapivá!

V roce 1918 zemřelo v roztocké farnos-
ti (Roztoky + Žalov + Podmoráň) celkem  
28 lidí. Z tohoto celkového počtu, v němž 
jsou zahrnuta i úmrtí novorozenců, sebe-
vraždy či nehody, zemřeli podle zázna-
mu v matrice na chřipku 3 lidé. Naprosto 
dominantní příčinou úmrtí je však tuber-
kulóza (zejména plic), na  niž zemřelo  
12 lidí!

Podobně v následujícím roce 1919, kdy 
zde celkem zemřelo 32 lidí, pouze 2 ze-
mřeli na  chřipku, ale 13 na  tuberkulózu! 
U  některých z  nich je poznámka, že šlo 
o „náhlé“ úmrtí, což je v případě TBC tro-
chu zvláštní. Začal jsem pochybovat, zda 
zapsaná příčina některých úmrtí byla 
správná.

Prověřil jsem tedy ještě úmrtí v předcho-
zích letech 1915, 1916 a  1917, tedy ještě 
před epidemií španělské chřipky. V  roce 
1915 jsou záznamy neúplné, zřejmě z dů-
vodu úmrtí roztockého faráře P. L. Čabou-
na. Je zapsáno celkem jen 20 úmrtí, z toho 
10 na tuberkulózu!!! Podobně v roce 1916, 
kdy je zapsáno celkem 34 úmrtí a z toho je 
tuberkulóza diagnostikována u  11 osob. 
Také v roce 1917 byla příčinou úmrtí z cel-
kového počtu 28 zemřelých v 11 případech 
tuberkulóza.

Tato statistika dokládá zoufalý zdravotní 
stav našich předků v období první světové 
války i  téměř epidemické rozšíření tuber-
kulózy, která v  našich končinách zřejmě 
zabíjela mnohem častěji než obávaná špa-
nělská chřipka.  l

Stanislav Boloňský

Zvláštní poděkování autora
Velice děkuji za podnětné připomínky k textu paní 
MUDr. Zdeňce Pechačové.

Světová pandemie španělské chřipky
Na	podzim	roku	1918,	kdy	svět	přijal	s	úlevou	zprávu	o	za-
stavení	bojů	na	všech	frontách	světové	války,	současně	
vrcholila	pandemie	takzvané	španělské	chřipky,	která	si	
nakonec	vyžádala	možná	více	obětí	na	lidských	životech	než	
obě	světové	války	dohromady.	Během	18	měsíců,	v	průběhu	
let	1918	až	1919,	se	nakazila	tímto	onemocněním	třetina	
světové	populace,	z	toho	nejméně	50,	možná	až	100	milio-
nů	lidí	zemřelo.	Španělské	chřipce	podlehla	i	řada	známých	
osobností	z	uměleckého	světa,	například	malíři	Egon	Schiele,	
Bohumil	Kubišta	či	básník	Guillaume	Apollinaire.

Osmičková výročí

Otakar Nejedlý: Bojiště na francouzské frontě
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Roztocká farnost byla před listopadem 
1989 ve  stavu téměř „klinické smrti“. Ne-
byla obsazena trvalým duchovním správ-
cem, k zajištění nezbytného chodu se zde 
střídali pověření administrátoři, mezi nimi 
i pražský světící biskup Antonín Liška. Ná-
vštěvnost bohoslužeb byla nízká, vnitřní 
uspořádání kostela zůstávalo navzdory li-
turgické reformě prakticky stejné jako před 
100 lety. 

V polovině roku 1989 se ujal roztocké 
farnosti kapucín Jiří Paďour (nar. 1943), 
který původně vystudoval na DAMU he-
rectví. Nesetrval zde dlouho, ale svým 
charismatickým projevem velmi oživil 
farní společenství. Z  iniciativy farníků 
zde obnovil v  dubnu 1991 svatovojtěš-
skou pouť na Levém Hradci. Z Roztok byl 
J. Paďour odvolán v druhé polovině roku 
1991, když byl zvolen provinciálem 
řádu, posléze byl vysvěcen pražským svě-
tícím biskupem a nakonec sídelním bis-

kupem českobudějovickým. Jeho nástup-
cem na roztocké faře se stal od  jara roku 
1992 velmi populární kazatel, pedagog, 
publicista (šéfredaktor Katolického týde-
níku) a  znalec díla M. Jana Husa Alois 
Kánský (1954–2008). Byl z Prahy do Roz-
tok „uklizen“ v době, kdy vyšlo najevo, že 
byl evidován jako tajný spolupracovník 
StB (krycí jméno Hrouda). A. Kánský toto 
své pochybení veřejně a kajícně přiznal při 
nedělní bohoslužbě (později i  před tele-
vizní kamerou) a vysvětlil, že ke spoluprá-
ci byl jako student kněžského semináře 
donucen vydíráním. O  jeho příběhu byl 
natočen i  televizní film a  napsána kniha. 
Neformálním chováním, moderním sty-
lem bohoslužeb i svým intelektem si získal 
velké sympatie farníků a  roztocký kostel 
byl na  nedělních bohoslužbách přeplněn 
k  prasknutí. Jeho výrazným činem v  no-
vém působišti byla ekumenická bohosluž-
ba na  Nový rok 1993, kterou sloužil 

v katolickém farním kostele společně s fa-
rářkou Církve československé husitské 
Jarmilou Kučerovou. Ekumenické boho-
služby (5. nebo 6. července) se pak staly 
tradicí, a to i na Levém Hradci. Kromě ak-
tivních ekumenických vztahů též inicioval 
významné změny v  interiéru kostela 
i v zařízení fary, i když některé nebyly jen 
pozitivní (např. likvidace staré farní 
knihovny). Jeho přeložení do Prahy-Hole-
šovic na jaře roku 1999 část farníků nesla 
velmi nelibě a  do  jeho nového působiště 
ho následovala. Smrt ho zastihla nečekaně 
na faře u sv. Antonína uprostřed činorodé 
práce. 

Zasloužil se o „resuscitaci“ roztocké far-
nosti, proto bych mu chtěl věnovat aspoň 
tuto krátkou vzpomínku.  

 l

Na	konci	října	uplynulo	již	10	let	od	předčasného	úmrtí	
P.	Aloise	Kánského,	který	zanechal	svou	výraznou	stopu	bě-
hem	působení	v	roztocké	farnosti	v	letech	1992	až	1999.	

Malá vzpomínka

Stanislav Boloňský

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA 

SPOLEČNOU PŘIPOMÍNKU PODZIMNÍCH 

DNÍ LET 1939 A 1989.  

17. LISTOPAD 
DEN BOJE ZA SVOBODU 

A DEMOKRACII 
17. LISTOPADU 2018, OD 16.00 DO 19.00, 

TYRŠOVO NÁMĚSTÍ, ROZTOKY 

PROGRAM: 
16.20 SKUPINA LA VRZ 

17.45 SLAVNOSTNÍ PROMLUVA 
   

18.00 BLUESBERRY  

 

MĚSTO ROZTOKY 

 

OBČERSTVENÍ OD:  

NARAZÍME VÁNOČNÍ SPECIÁL, KTERÝ VAŘÍ: 

 

INZERCE
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

Počasí bylo obdobné jako v  ten den roku 
1918, déšť, cca 5 °C. Tedy nic, co by nás na-
plňovalo optimismem o velké účasti. Navíc 
probíhaly podzimní prázdniny. Ale výsle-
dek předčil naše očekávání. Zhruba pade-
sát lidí odložilo pohodlí a  přišlo lípě na-
hlas, i v duchu, popřát.

Členka Okrašlovacího spolku Ludmila 
Macáková Razimová, která celou oslavu 
moderovala, uvítala přítomné: „Vážení sou-
sedé, milí přátelé Roztok, scházíme se dnes 
při výjimečné události. Dnes je to právě sto 
let, kdy byla založena Československá re-
publika a kdy byl poprvé zvolen a jmenován 
československý prezident.“ Následovalo 
shrnutí událostí 700 let, které této výji-
mečné události roku 1918 předcházely. 
Proč se stala národním stromem právě 
lípa, bloky přání lípě a slova ke stému výro-
čí od starostů, zástupců vedení města, ob-
čanské společnosti a vzácných hostů. Slav-
nost ukončilo slavnostní odhalení 
a společné zalévání. Hrála a zpívala kapela 
Johnny’s Blues – band.

První historicky doložený český panovník 
kníže Bořivoj z  rodu  Přemyslovců, který 
se svou ženou Ludmilou založil první čes-
ký kostel (svatého Klementa na  Levém 
Hradci), u  něhož lípa poroste. Bořivoj 
(Pepa Pösinger) k výběru stromu pronesl: 
„Lípa patřila mezi jeden ze dvou stromů, 
které naše ,evropské‘ kmeny uctívaly 
od  nepaměti. Druhým stromem byl dub. 
Dohromady s  lípou tvořily silnou význa-
movou dvojici. Dub zastával roli mužského 
prvku, lípa ženského.“ Později lípě popřál: 
„Lípo, jednou budeš pro svou vůni, pů-
vabnou korunu i  vlídný stín symbolem 
ochrany, pomoci a lásky. Odežeň od Roz-
tok zlé duchy a svojí energií zbav roztoc-
ký lid chmurných myšlenek.“

První král, který získal český královský 
titul dědičně, kníže Přemysl Otakar I. 
(Radovan Kaderka) o  lípě řekl: „Dub byl 
stromem českých, a tedy i německých krá-
lů. Postupem času je ale dub spojován s ně-
meckým národem a  lípa se slovanským.“ 
V bloku přání pak popřál lípě takto: „Přeji 
ti, lípo, ať stojíš vždy hrdě, s  hlavou 
k slunci vztyčenou; jak ty, tak naše zem.“

Slova k výběru lípy přednesl v cylindru i 
první prezident Tomáš Garrigue Masaryk 
(Ondřej Rajmon): „Na Všeslovanském sjez-
du v Praze roku 1848 se lípa stala stromem 
Slovanů i oficiálně. Od té doby ji za svůj ná-
rodní strom považujeme i my Češi.“ TGM 
pak lípě popřál takto: „Lípo, buď symbo-
lem demokracie v naší republice a připo-
mínej, že demokracie není panováním, 
nýbrž prací k zabezpečení spravedlnosti.“

Na závěr akce popřál lípě i Okrašlovací 
spolek Roztoky, Jiří Macák a Renáta Bart-
ková Sodomová: „Milá lípo, vítáme tě 
mezi námi a  přejeme ti, abys dozrála 
v síle a kráse a stála tu na památku dlou-
há léta. Přines našemu městu další staletí 
rozkvětu v  klidu a  ve  tvém stínu.“ 
Všechna následující slova a  přání budou 
k vidění přes náš web www.osroztoky.cz

Ke  stému  výročí postupně promluvili  
a přání lípě pronesli:
n�Vojtěch Sedláček, první starosta Roztok 
po roce 1989;
n�Martin Štifter, starosta města 1994–2002 
a zástupce Skautského střediska Lípa;
n�Jan Jakob, starosta od roku 2010 dosud;
n�Tomáš Novotný, místostarosta od  roku 
2010 dosud, zároveň předseda Asociace 
turistických oddílů mládeže České repub-
liky, od roku 1989 zastupitel Roztok;
n�Marie Dvořáková (Šlancarová), dlouhole-
tá zastupitelka, místostarostka 2014–2018;
n�René Šmíd, sbor dobrovolných hasičů, 
zastupitel od roku 2018;
n�Tomáš Zdéblo, spolek Jestřábník;
n�Jaroslava Weberová, kronikářka města 
Roztoky;
n�Martin Švarc, starosta TJ Sokol Roztoky;
n�Lenka Červenková, zakladatelka vzdělá-
vacího centra Lexik;
n�Kateřina Tomková, Archeologický ústav 
AV ČR Praha;
n�Jaroslav Kolcun, spolek Equilibrium 
Education (Jujutsu klub pro děti);
n�Jiří Macák, Okrašlovací spolek Roztoky;
n�Jitka Tichá, sdružení Roztoč, zastupitelka 
2014–2018 i dříve;
n�Vladislava Drdová, Svaz postižených ci-
vilizačními chorobami, Roztoky – město 
pro život, zastupitelka od roku 2018.

Zajímavost: sadební jámu pro lípu nám 
vykopal = daroval Archeologický ústav AV 
ČR, Praha.

Děkujeme v  první řadě místostarostovi 
Tomáši Novotnému, archeoložce Kateřině 
Tomkové a  Archeologickému ústavu aka-
demie věd ČR Praha, odboru ŽP MěÚ Roz-
toky paní Burgetové a Revákové, děkujeme 
za dar lípě radě města Roztoky, panu Karlu 
Vlčkovi, Andreji Šrejberovi… Velké díky 
mají od  nás Martin Brejnik, Ondřej Ra-
jmon, Radovan Kaderka, Pepa Pösinger, 
vedoucí knihovny Michal Špaček, Jiří No-
votný alias Grino… Poděkování za  zvuk 
Radkovi Fenešovi a  kapele Jana Hnyka! 
Za horké nápoje rodině Skalických a za pro-
pečené klobásy Tomíkům! Za lavice, stoly, 
značení, panu Sládkovi z Technických slu-
žeb. Vedoucímu strážníku Petru Veverovi 
za vymezení parkování a asistenci městské 
policie. Panu Jiřímu Pištěkovi za  souhlas 
s použitím krásného leteckého záběru Le-
vého Hradce. A všem na akci pod deštníky 
i  bez nich! Díky všem, kteří společnému 
stromu byť i „jen“ přáli a přát budou.� l

 Okrašlovací spolek Roztoky
(tým Lípa – Jiří Macák, Ludmila Razimová, Renáta 

Bartková, Jitka Šrejberová)

Na	podzim	roku	2017	jsme	začali	první	jednání,	jejichž	cílem	se	v	neděli		
28.	října	2018	po	14	hodině	stala	společensko-kulturní	akce	u	příležitosti		
100.	výročí	vzniku	Československé	republiky.	Společná	oslava	nově	vysazené	
lípy	a	kamene	s	vytesaným	letopočtem	1918–2018.	

Slavnostní přání lípě ke 100. výročí naší státnosti, e-mail do budoucnosti

Pozvánka na novoroční 
pochod
Tříkrálová Okoř 
51. ročník	

Vážení	přátelé,	příznivci	turistiky!	
Dovolujeme	si	vás	pozvat	na	tradiční	
novoroční	pochod Tříkrálová Okoř,	kte-
rý	proběhne	v	sobotu	5.	ledna	2019.

Startuje	se	od	7.30 do 9.00	hodin	u	sta-
ré	školy	ve	Vokovicích	–	Veleslavíně,		
ul.	V	Nových	Vokovicích,	Praha	6.	
Pro roztocké účastníky pochodu bude 
v 8.00 hodin přistaven autobus	před	
sokolovnou.	

Vezměte si s sebou:	
tužku,	papír,	mapu	KČT	č.	36	(Okolí	
Prahy	–	západ),	případně	mapu	KČT	č.	9	
(Podřipsko),	dobré	obutí	a	oblečení		
a	hlavně	–	dobrou	náladu!	
Jsou	připraveny	trasy	v	délce	13,	16	
(ta	nevede	přes	Okoř),	28	a	44	km,	cíl	
je	ve	Středočeském	muzeu	–	zámku	
do	17.30	hodin.	
Cestou	se	můžete	občerstvit	u	sv.	Juliá-
ny	dobrými	buřtíky.	
Čeká	na	vás	opět	turistické	sázení,		
na	hradě	Okoři	sokolník,	v	cíli	pak	
tradiční	občerstvení,	upomínky	a	ceny	
za	MaTuSa.	
Těšíme se na vás,	přijďte	se	po	Váno-
cích	příjemně	protáhnout!		 l

Roztocké turistické oddíly mládeže
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Mám ráda naše sousedy, líbí se mi, jak se 
na ulici všichni zdraví a že se tu hodně lidí 
snaží dle svých možností přispět k tomu, 
aby se nám tu společně dobře žilo. To se 
dělo i  v  minulosti a  mě moc bavilo číst 
na stránkách Odrazu o všech těch zajíma-
vých lidech, co se tu po nich jmenují ulice, 
o těch, co žili v místních vilách a domech 
se zvláštní minulostí, o těch, co se za války 
zachovali tak hrdinně atd. Naposledy mně 
velice zaujalo umístění Kamenů zmize-
lých (stolpersteine) v našem městě. Dove-
du si představit, že to někoho stálo hodně 
úsilí vše zařídit a já jsem moc ráda, že se to 
povedlo. Docela jsem se divila, že měst se 
stolpersteine v  ČR není zase tak mnoho 
(asi 46) a že my k nim patříme. V Odrazu 
9/2018 jsem se dočetla o Reiserových, co 
mají „své kameny‘‘ v  Jungmannově ulici, 
těsně před křižovatkou s  ulicí Spěšného, 
a  zjistila jsem, že knížku, kterou Arnošt 
Reiser napsal o  svém osudu, máme sho-
dou okolností doma. Je zvláštní číst o mís-
tech, která tak důvěrně znám. Třeba jak 
vypadal pohled shora ze skály na  trať 
a na řeku. Ano, ano, z toho místa, jak tam 
někdo ukradl lavičku a její mladší sestra je 
tam teď na řetěze. To jen tak, pro tu vyvá-

ženost, že se i v Roztokách najdou tací… 
Upřímně mne ale kromě příběhu jako ta-
kového zajímalo hlavně to, zda tam bude 
nějaká zmínka o  chování místních lidí. 
Často jsem slyšela, jak válka dovedla v li-
dech probudit to nejhorší a jak bezostyšně 
zle se dovedli chovat i ke svým sousedům, 
když to bylo beztrestné. Velkou naději 
jsem viděla v  téměř celoměstské pomoci 
lidem z transportu smrti, který tu zastavil 
těsně před koncem války. Pan profesor 
Reiser hezky píše o „nádražákovi‘‘, který je 
nejdříve neskrývaně a pak i tajně zásobo-
val potravinami (A. R. píše, že potraviny 
se v té době kupovaly za lístky, ovšem Židé 
lístky na  maso a  většinu lístků na  máslo 
a sádlo prostě nedostávali. Krom toho ne-
směli chovat ani domácí zvířata na maso 
– kuřata, králíky – a nakupovat na černém 
trhu bylo stále nebezpečnější a  dražší.). 
Také zmiňuje „obchodníka s uhlím‘‘, který 
jim čas od času nějaké uhlí přivezl (na uhlí 
také neměli nárok). Dále mladého dokto-
ra Poledníka, který si tehdy čerstvě otevřel 
v  Roztokách praxi a  často je navštěvoval 
kvůli nemoci matky. Kromě toho se ale 
snažil celkově zlepšit stísněnou atmosféru 
v domě, hrál s dětmi karty, a když byli po-

voláni do  transportu, dal matce balíček 
léků na  cestu. A. R. píše také o  tom, jak 
pro něj a  jeho mladší sestru byla těžká 
první cesta na  nádraží (odkud jezdili 
do Prahy na chemický kurz – do normál-
ních škol už chodit nesměli) v  den, kdy 
měli na  kabátech poprvé našitou hvězdu 
(od  září 1941 povinné označení Židů). 
Píše, že ti, se kterými se toho rána potkali, 
se cítili ještě trapněji než oni. Někteří za-
bočili do vedlejší ulice, jiní předstírali, že 
je nevidí, ale našli se i  takoví, kteří se 
s  nimi zastavili, podali ruku a  vyjádřili 
rozhořčení nad takovým opatřením. Po-
slední zmínku o Roztockých z období, než 
byli Reiserovi posláni do  Terezína, bych 
ráda citovala celou: „Zpráva o našem od-
chodu se rychle roznesla a ve dne i v noci 
nás chodili navštěvovat, více méně tajně, 
různí lidé. I ti, od nichž bychom to čekali 
nejméně, zaklepali na dveře a podali ruku 
na  rozloučenou. Jiní zase nehleděli 
na společenské konvence, objali nás, líbali 
a odcházeli se slzami v očích. Poprvé jsem 
tehdy měl pocit, že i  my jsme součástí 
Roztok. Nepamatuji si na  tu dobu příliš 
jasně, protože jsem byl velice unavený. Po-
slední večer jsem si lehl oblečený na po-
stel a  usnul hlubokým spánkem. Rodina 
přednosty stanice a  ještě další za  mnou 
prý přišli a sedli si na mou postel, ale já si 
na to nevzpomínám.“ Jsem na všechny ty 
lidi ohromně hrdá. Děkuji.
 l

Hana Mariánková

Objem aktivit, které staronové vedení če-
kají, je dán koaliční smlouvou. Tentokrát 
se chci věnovat pouze části školství, kde se 
v bodě 4 píše, že koalice vyvine „maximál-
ní úsilí“, aby do  roka postavili nástavbu 
současné žalovské školy, a naproti přes sil-
nici bude místo části hřiště další objekt. 
Místo pro náhradní hřiště budou teprve 
hledat.

Chci znovu zopakovat, že jsme si ten-
to projekt, zastavění hřiště a  budování 

nového, mohli odpustit, kdyby byl 
správně a včas zadán projekt nové školy 
v  Žalově na  pozemku bývalé Barumky. 
Ta má být podle bodu 3 koaliční smlouvy 
dostavěna do dvou let odteď. A proto – to 
je až po 1. 9. 2020? Poté bude vedle pro-
jektován ještě jeden objekt pro druhý stu-
peň. Kolik milionů navíc to město bude 
stát? Co zbytečné práce se udělá... Nebylo 
by lepší rovnou stavět jednu velkou budo-
vu? Vždyť na radnici nejsou noví lidé!

A malá poznámka k hřišti, které bude ve-
dení města bourat a možná znovu stavět 
na  nějakém jiném pozemku, jenž zatím 
nebyl specifikován. Není to tak dlouho, co 
jsem tehdejší vedení písemně upozorňo-
val na  prodej velkého pozemku zahrady 
naproti ViaVestra. Nic se nestalo. Už je 
pozdě.

Nejdražší jsou často věci, které se nesta-
nou. Nejsou vidět, není o nich moc slyšet, 
tak aspoň občas přečtěte ten Odraz i v čás-
ti, kam pustí opoziční zastupitele.

� l

Stolpersteine aneb Být tak jako oni

Nejdražší jsou někdy věci, které se nestanou
Přijde	mi,	že	letošní	volby	nikoho	až	tak	moc	nebraly.	Možná	
mám	jen	ten	pocit.	My	s	ODS	jsme	popravdě	moc	neuspěli.	
Jako	nejlepší	se	ukázalo	heslo	„Zkušenosti	rozhodují“,	které	
měla	TOPka	a	nezávislí.	I	já	jsem	si	říkal,	že	zvolili	dobře,	
protože,	jak	známo,	rozhodují	i	zkušenosti	negativní,	ale	to	
se	nestalo.	Máme	po	volbách.	Je	čas	vrátit	se	k	práci.	

Jmenuji	se	Hana	a	je	mi	13	let.	V	Roztokách	žiji	od	6	let,	
a	tak	už	se	snad	smím	tak	trochu	považovat	za	Roztočanku.	
Od	počátku,	co	tu	bydlíme,	jsem	nadšená.	Kromě	krásné	pří-
rody	všude	kolem	a	blízkosti	míst,	kudy	kráčely	dějiny	(např.	
Levý	Hradec),	jsou	tu	hlavně	báječní	lidé.	Jsou,	byli	a	já	moc	
doufám,	že	i	budou,	chci	říci,	budeme.

Ing. Roman Jandík
zastupitel	za	ODS
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Vzpomněl jsem si na ten výstup, když jsme 
před pár měsíci sestavovali kandidátku 
do voleb, a uvědomil jsem si, že slib patrně 
nesplním. Kdyby se mě někdo zeptal, proč, 
tak bych asi řekl, že na chov králíků mám 
trochu malou zahradu, a  ještě na čtvrtině 
výměry jsou plantáže jahod. 

Ale ve skutečnosti jsem věděl, že slib ne-
splním, protože po  starostenském řetězu 

netoužím. Spolku Přemyslovců, u  jehož 
počátků jsem spolu s únětickým starostou 
Vláďou Vytiskou před patnácti lety byl, 
bych svým odchodem dal pořádnou ránu 
do vazu a našlo by se i dost jiných důvodů. 
Třeba to, že starosta má reprezentovat obec 
navenek. Nepochybuju totiž o tom, že lidi, 
kteří mi ve volbách dali hlas – a bylo jich 
docela hodně – tím dali najevo, abych 

ve prospěch města využil vnitřek své hlavy, 
a nikoli futrál.

No a  ten vnitřek hlavy se budu snažit 
skutečně pro město využívat. Vedli jsme 
slušnou, pro některé lidi až překvapivě 
slušnou kampaň, a budeme, doufám, taky 
pro vedení města slušnou opozicí.

A za čtyři roky? Na to, abych začal plnit 
slib a pořídil si pár, nejlépe modrých, ušá-
ků, není nikdy pozdě.  l

Zaprvé, že jste šli k volbám! Účast roztoc-
kých občanů byla větší než v  jiných měs-
tech (55 %). Děkujeme vám za  účast 
ve  volbách! Je vidět, že lidé přistupují 
k volbám stále více zodpovědně. My starší 
si pamatujeme, jak se volilo v době totality, 
kdy jsme dostali předem vyplněné volební 
lístky a  jednomyslně jsme museli volit ty, 
které jsme volit nechtěli. Možnost svobod-
ně vyjádřit svůj názor, zakřížkovat svého 
oblíbence, celou stranu nebo hnutí dle své-
ho uvážení a beze strachu, že budeme za to 
perzekuováni, jsme v  minulosti neměli. 
Važme si toho a  nedopusťme, aby tomu 
v budoucnosti bylo jinak.

To další poděkování je samozřejmě 
těm, kteří nám věřili a dali nám svůj hlas. 
Je pravda, že jsme nové uskupení, ale ne 
tak docela. Navázali jsme na  práci a  úsilí 
Ladislava Kantora, předsedy strany Volba 
pro město, za lepší život v Žalově. Slibuje-
me, že v  tomto úsilí budeme pokračovat, 
i když jsme získali jen jeden mandát. Jako 
nováčci jsme na něj pyšní a budeme pilně 
pracovat na  našem volebním programu, 
abychom nezklamali vaši důvěru. I  s  jed-
ním mandátem jsme okamžitě po volbách 

iniciovali vyjednávání. Blahopřáli jsme 
předsedům stran a nabídli naši spolupráci. 
Měli jsme, mimo jiné, možnost nabídnout 
svůj jeden mandát TOP 09 a  ODS, nebo 
vyslyšet jasný vzkaz voličů, kteří dali  
11 hlasů nezávislým kandidátům (Sakura, 
Společně PRO a CESTA pro město) proti 
10 hlasům tradičním politickým stranám 
(TOP 09 a ODS). Ale protože Sakura si po-
dala ruku s TOP 09 na další spolupráci již 
ve volební sobotu večer, naše nabídka byla 
odmítnuta. Bude tedy naše místo v opozici 
se Společně PRO a ODS, která v nynějším 
personálním složení je dostatečně silná 
a myslím, že spolupráce bude jak přínosná, 
tak příjemná. 

V  neposlední řadě chceme poděkovat 
těm, kteří nám svým podpisem na  petič-
ním archu dali možnost vstoupit do komu-
nální politiky. Jistě si vzpomenete, jak jsme 
vás oslovovali před Tescem či Albertem, 
jak jste nás potkávali na  pivních slavnos-
tech či na  roztockých trzích, vysvětlovali 
jsme vám naše názory a  žádali o  podpis, 
který nám umožní demokraticky se posta-
vit vedle velkých tradičních stran a utkat se 
ve volebním klání. Oproti tradičním stra-

Nesplněný slib

Milí občané, milí voliči!

Bylo	mi	tak	pětatřicet	a	žil	jsem	–	asi	jako	donedávna.	
Poustevník,	a	ještě	navíc	bezbožný.	Mé	mámě	se	můj	způ-
sob	života	zdál	být	poněkud	nešťastným	a	jednou	se	mě	
po	krátkém	proslovu	zeptala,	co	budu	dělat,	až	mi	bude	
šedesát.	„Budu	dělat	starostu	a	chovat	králíky,“	odpověděl	
jsem.

Není	náhoda,	že	sdružení	nezávislých	kandidátů	Cesta	pro	
město	vám	chce	poděkovat	za	vaši	volební	účast	až	v	tomto	
čísle	Odrazu.	Pro	říjnový	Odraz	byl	termín	uzávěrky	4.	října	
2018.	Proto	bylo	pro	nás	překvapením,	že	v	říjnovém	vydání	
Odrazu	byla	nejen	poděkování	za	vaše	hlasy,	ale	i	články,	po-
pisující	povolební	stav	v	našem	městě,	ačkoli	výsledky	voleb	
byly	známy	až	večer	6.	října.	To	je	tedy	důvod,	proč	vám	
děkujeme	až	nyní,	ale	zato	hned	několikrát.

Jarda Huk
 

Poděkování všem, kteří žijí 
pro naši školu
Poslední	rok	a	půl	jsem	strávila	mno-
ho	času	v	naší	škole.	Chvíle	to	byly	
mnohdy	náročné,	neb	není	tajem-
stvím,	že	nám	škola	praská	ve	švech,	
což	s	sebou	přináší	mnohá	provozní	
i	další	úskalí.	Měla	jsem	možnost	na-
hlédnout	pod	pokličku	každodenního	
školního	cvrkotu	a	ještě	víc	než	kdy	
dřív	si	práce	všech,	kteří	pro	školu	
a	školou	žijí,	vážím.

Ráda	bych	poděkovala	za	skvělou	
spolupráci	ředitele	Olze	Janouškové,	
zástupkyním	Petře	Červinkové,	Marii	
Kubánkové	a	Marii	Zapletalové,	
pedagogům	Michalovi	Slámovi	a	Vác-
lavě	Kopecké,	zastupiteli	Petrovi	
Macounovi,	předsedkyni	školské	
rady	Lucii	Čelikovské	a	předsedkyni	
školské	komise	Dagmar	Caislové	
za	jejich	obětavou	práci	a	neuvěřitel-
né	nasazení,	se	kterým	se	společně	
pustili	do	propočtů	dalších	potřeb-
ných	prostor	pro	žáky	a	personál	
a	vytvořili	koncepční	materiál	pro	
další	výstavbu	školy.

Ráda	bych	také	poděkovala	celému	
pedagogickému	sboru	i	dalšímu	
personálu,	jež	zajišťují	každodenní	
školní	běh.

V	neposlední	řadě	děkuji	paní	Vonko-
vé,	vedoucí	oddělení	školství,	která	
během	svého	krátkého	působení	byla	
motorem	mnohých	akcí.	Paní	Von-
ková	se	k	mé	velké	lítosti	rozhodla	
náš	úřad	opustit.	Přeji	jí	mnoho	štěstí	
v	dalším	zaměstnání.	 l

Marie Dvořáková (Šlancarová)
zastupitelka

Společně	PRO	Roztoky	a	Žalov
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NÁZORY A KOMENTÁŘE

Nečekané se stává skutečností
Když za mnou před třemi lety přišly ma-
minky s malými dětmi, ať zajistím funkční 
plošinu na  roztockém nádraží, neměla 
jsem tušení, jaké další možnosti se pro roz-
květ naší kulturní památky otevřou. Dvou-
setmilionová rekonstrukce s cílem zajištění 
bezbariérového nádraží se brzy stane sku-
tečností. Děkuji všem zástupcům Správy 
železniční a dopravní cesty (SŽDC), kteří 
s  velkým zájmem pozorovali mé nadšení 
a  šli dobrým věcem naproti. Díky nim je 
totiž v plánu také celkové zkulturnění bez-
prostředního okolí a  vstupu do  samotné 
drážní budovy. 

Prodloužení podchodu 
k areálu muzea
Když se staví nový podchod, proč bychom 
ho neprotáhli až k nově vytvořené přístu-
pové cestě a zadnímu vstupu do roztocké-
ho zámku? Ale kdo dalších osm milionů, 
které si tato investice vyžádá, zaplatí? Oslo-
vila jsem pana radního pro kulturu a pa-
mátkovou péči Středočeského kraje. Zdá 

se, že zrno padlo na úrodnou půdu. V tuto 
chvíli probíhají jednání mezi Středočes-
kým krajem a  SŽDC o  spolufinancování 
prodloužení podchodu a vytvoření nového 
vstupu přímo do areálu muzea. 

Se zástupci VÚAB a projektanty jsme se 
sešli na  nádraží s  dalším cílem. Prověřit 
možnost vybudování lávky podél kolejí 
až před samotný vstup do VÚAB. Nápad 
dobrý, ale několikamilionová investice ze 
strany penicilinky je jen stěží realizova-
telná. 

A co parkovací dům? 
Šedesát milionů, díky kterým by vznikl 
prostor pro více než dvě stovky aut, v měst-
ské kase v následujících letech nenajdeme. 
Požádala jsem proto zástupce SŽDC, aby 
zvážili možnost převzetí tohoto záměru 
a  dokončení ve  své režii. O  dotaci totiž 
může žádat pouze vlastník pozemku, kte-
rým je SŽDC. Ještě není černé na  bílém, 
ale z posledních jednání je zřejmé, že reali-
zace parkovacího domu samotnou SŽDC 
má velkou šanci. Komunikuji také se zá-
stupci dopravy Středočeského kraje, kteří 

zařadili naše nádraží do prioritních zájmů 
Středočeského kraje. A  tak snad, pevně 
tomu věřím, se nám i tento záměr zrealizo-
vat podaří. 

Mám velikou radost, že se všechny výše 
uvedené záměry daří plnit bez zatížené 
městské kasy. 

Moc si přeji, abychom všechny rozpra-
cované akce kolem nádraží dotáhli 
do  zdárného konce. Za  tři roky usilovné 
práce se mi podařilo navázat velmi dobré 
vztahy s mnohými zástupci SŽDC i Stře-
dočeského kraje. Na ustavující schůzi za-
stupitelstva jsem proto novému vedení 
nabídla, že budu věnovat svůj volný čas 
na dokončení všech započatých akcí. Vá-
žím si nabídky pana starosty ke společné-
mu jednání, na  kterém prodiskutujeme 
možnost spolupráce formou pověřené za-
stupitelky. Na příštím zastupitelstvu se bu-
deme mým návrhem znovu zabývat. Stej-
ně tak děkuji za nabídku spolupráce v této 
věci panu místostarostovi Novotnému.

Zde patří ještě jedno poděkování panu 
místostarostovi Novotnému, který se 
mnou mimo jiné vybojoval prosklené vý-
tahové šachty (namísto nerezových), 
a panu radnímu Richterovi, který vždy usi-
lovně jednal o  technických parametrech 
a možnostech vybudování parkoviště.

� l

nám jsme si museli financovat všechno 
sami. Sponzora jsme za  sebou neměli. 
A  proto si myslíme, že s  tak chudičkou 
kampaní byl výsledek výborný, a  to díky 
vám – spoluobčanům. Věřte, že nasbírat 
650 podpisů není zrovna nejlehčí, a vy jste 
nám jich věnovali o  stovku více. Děkuje-
me! Bez vás bychom to nedokázali!

A ještě neméně důležité 
poděkování kapele 
George & Beatovens
Součástí naší volební kampaně byl také 
koncert dnes již legendární kapely George 
& Beatovens se zpěváky Karlem Kahovcem 

a Viktorem Sodomou v sále hotelu Acade-
mic. Protože nám město nevylepilo plaká-
ty, měli jsme obavy, že sál nenaplníme. Ale 
protože máme kulturní občany, stačilo 
nám vylepit plakáty pár dní před koncer-
tem a  výsledek se dostavil. Sál se zaplnil, 
obecenstvo bylo báječné a kapela přidáva-
la. Protože vozím svého manžela na někte-
rá vystoupení, znám atmosféru a  reakce 
publika a musím s nadšením konstatovat, 
že to roztocké publikum patřilo k těm nej-
lepším. Jen jednu kritiku jsem si musela 
vyslechnout, a  to: „Rokenrol zvedá lidi ze 
židlí a  tady se nedalo tancovat.“ Taková 
kritika potěší. Na to mohu jen odpovědět: 
„Věřme, že se ještě někdy podaří našeho 
dlouholetého občana (40 let v Roztokách), 

populárního zpěváka 60. a  70. let, pozvat 
i  s  kapelou do  Roztok, dokud ještě hraje. 
Kapela projela Českou republiku i Sloven-
sko křížem krážem, ale v Roztokách hrála, 
díky Cestě pro město, poprvé.“

Milí občané, ještě jednou děkujeme 
a přejeme, aby se vám v Roztokách i v Ža-
lově líbilo stále více, a ne méně. Mám vás 
ráda.

Heslo MILUJEME ROZTOKY platí 
i po volbách.  l

Rekonstrukce nádraží, od myšlenky k realizaci
Jedna	nezapomenutelná	a	obohacující	etapa	mého	života	
končí,	jiná	začíná.	Mám	obrovskou	radost,	že	jsem	mohla	jako	
místostarostka	dva	a	půl	roku	investovat	svůj	čas	a	energii	
do	rozvoje	města,	které	je	od	dětství	mým	milovaným	domo-
vem,	a	podpořit	dobré	nápady	lidí,	které	denně	potkávám.	
Děkuji	panu	starostovi,	místostarostovi	a	všem	bývalým	za-
stupitelům	za	čtyřletou	spolupráci.	Jako	řadová	zastupitelka	
budu	i	nadále	věnovat	maximum	volného	času	další	práci	pro	
město.	Moc	ráda	bych	dotáhla	vše	kolem	rekonstrukce	vlako-
vého	nádraží	do	zdárného	konce.	

Marie Dvořáková (Šlancarová)
zastupitelka
Společně	PRO	Roztoky	
a	Žalov

Eva Sodomová
zastupitelka		
(CESTA	pro	město)
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HISTORICKÉ	VÁNOČNÍ	OZDOBY…		
TENTOKRÁT	Z	KRÁLOVÉDVORSKA

n�Od 7. prosince 2018 do 3. února 2019
Výroba foukaných vánočních ozdob má 
v královédvorském regionu dlouhou tradi-
ci. Byla započata vznikem družstva v roce 
1931 a jeho pokračovatelé výrobu rozvíjejí 
dodnes. Za  tuto dobu vznikly v  dílnách 
ve Dvoře Králové a okolí tisíce ozdob růz-

ných tvarů, velikostí a dekorů, které zdobí 
vánoční stromky po celém světě. 

ADVENTNÍ	NEDĚLE	
9.	PROSINCE	2018	/	10.00–18.00

n�10.00–12.30 animační dílna na  téma 
Hvězda betlémská (Lou Sanitráková), Ná-
vštěvnické centrum, vstupné 80 Kč
n�13.00 projekce Studia Anima (Sdružení 
Roztoč)
n�14.00 komentovaná prohlídka výstavy 
Historické vánoční ozdoby… tentokrát 
z  Královédvorska s  Ing. Lenkou Steh-
novou z Městského muzea ve Dvoře Králo-
vé nad Labem – oficiální zahájení výstavy
n�14.00–17.00 výroba loutek (Bára Hube-
ná), Návštěvnické centrum, vstupné 80 Kč
n�15.00 koncert smíšeného pěveckého 
sboru ROSA, Historický sál

n�16.00 přednáška k výstavě Prima sezó-
na – Ing.  arch. Zuzana Iličevová, Prima 
kabelky
n�17.00 loutkové divadlo Sněhurka 
(Lokvar), Historický sál, vstupné 50 Kč
n�10.00–18.00 vánoční market, ochut-
návka v  zámecké kuchyni a  občerstvení 
z Kavárny Kofííí

Doporučujeme rezervaci na  animační 
dílnu a  loutkové představení na e-mailu 
sanitrakova@muzeum-roztoky.cz. Změna 
programu vyhrazena.

ADVENTNÍ	KONCERT

n�11. prosince 2018 / 19.00

Kontakt. tel. 233 029 060, 
e-mail pokladna@muzeum-roztoky.cz
www.muzeum-roztoky.cz� l

Program Středočeského muzea v Roztokách u Prahy

Z  pozůstalosti jsou zde představeny jeho 
scénografické návrhy a  kostýmy v  dosud 
nevídaném rozsahu. Není to tak velké pře-
kvapení, vždyť scénografii vystudoval kon-
cem padesátých let, v divadlech i v televizi 
pracoval a  zvláště v  oblastních divadlech 
musí být výtvarník univerzální. Cítíme, že 
právě k  období jeho působení v  divadle 

na  Kladně se většina vystavených kreseb 
vztahuje.

Tvorba Karla Marxe je zastoupena nejen 
v  Národní galerii, ale také v  soukromých 
sbírkách v Evropě i v zámoří. Kdo zná jen 
jeho volnou tvorbu, grafiku a  plátna, měl 
by tuto komorní výstavu navštívit. � l

Stanislav Marušák

Výstava Karla Marxe
Občas	se	stává,	že	někoho	znáte	dlouhá	léta	a	najednou	se	
vám	jeho	dílo	objeví	ve	zcela	novém	světle.	Tak	jako	na	vý-
stavě	roztockého	výtvarníka	Karla	Marxe(1928–2015)	k	jeho	
nedožitým	devadesátinám,	která	je	veřejně	přístupná	v	Gale-
rii	u	Korychů	ve	Velkých	Přílepech	do	24.	11.	2018.	

Jste připraveni 
na novou práci?
Rádi vás přijmeme do supermarketu Roztoky na pozici:

• Prodavač/ka
-  práce na částečný i plný úvazek
-  mzda až 22 700 Kč po zkušební době
-  ranní i odpolední směny
-  nabízíme mnoho benefi tů, např.: 10% sleva na nákupy v síti obchodů 

Tesco, stravenky v hodnotě 80 Kč, dny placeného volna navíc 
za odpracované roky

 +420 602 419 319

Více na itesco.cz/kariera

20058_Tesco_IK_inzerceWH_Odraz_185x84_Roztoky2_CZ_v03.indd   1 30.10.18   11:56
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SOBOTA 15. 12. 2018, 14.00–18.00 hodin

Srdečně vás zveme na  tradiční vánoční 
mini design market do Ateliéru JoE v cent-
ru Roztok v sobotu 15. 12. 2018 od 14 do  
18 hodin.

Těšit se můžete na Porce-lán – Neobyčej-
ně obyčejné věci Petra Hůzy, nový cyklus 

maleb a  brože Sybille Proksch, keramiku 
pálenou dřevem Ireny Hirai, porcelán, gra-
fiku a  omalovánky Davida Ramdana, če-
lenky, brože a pletené doplňky Šárky Rous-
kové, anděly a  pohlednice studentů 
Ateliéru JoE, nádherné knížky pro děti An-
drey Tachézy, dřevěné betlémy Zuzany Slé-
hové nebo paměťové brože a krásné textil-
ní knižní přebaly Kristýny Altmanové.

Autoři žijí a tvoří nejen v Roztokách a Pra-
ze, ale i v Krkonoších, Lipsku, Hradci Krá-
lovém a Bietigheimu.

Přijďte v době adventní podpořit Ateliér 
JoE a  nakupte pro přátele drobné a  jedi-
nečné dárky.  l

Za Ateliér JoE  
(Tyršovo náměstí 1731/9, Roztoky) 

Lada Krupková Křesadlová

Vánoční mini design market v ateliéru JoE

INZERCE

Sybille Proksch, Poezie Kristýna Altmanová, Paměťová brož

Šárka Rousková, Čelenka

Petr Hůza, Porce-lán — Neobyčejně obyčejné věci
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KULTURNÍ KALENDÁRIUM – LISTOPAD–PROSINEC
8.	6.	–	18.	11. Československý	kolek	…milovník	nejen	rumu	a	tabáku	–	výstava	kolků	a	kolkových	známek	

od	první	republiky	po	dnešek.	 Středočeské	muzeum,	Roztoky

7.	9.	–	6.	1.	2019 Kašpárkův	svět	–	výstava	o	historii	rodinného	loutkového	divadla.	 Středočeské	muzeum,	Roztoky

6.	10.	–	3.	3.	2019 Prima	sezóna	–	vily	v	okolí	Prahy.	Interiérový	a	oděvní	design	první	republiky. Středočeské	muzeum,	Roztoky

18.	10.	–	6.	1.	2019 Paličkovaná	krajka	II	–	výstava	
Po–Čt	14.00–16.00	hod. Klub	seniorů,	Havlíčkova	713

17.	11.
So

KŽM	–	Vysočany	v	Roztokách	–	stálá	expozice	modelové	železnice.	Vstupné	50	Kč,		
děti	25	Kč.	Další	termín	8.	12.	Vždy	od	10.00	do	17.00	hod.

Klubovna	KŽM,	druhá	nádražní		
budova,	Roztoky

17.	11.
So

Kurz	První	pomoc	dětem.
Od:	9.00–15.00	hod. Vzdělávací	centrum	Lexik,	Roztoky

17.	11.
So

17.	listopad	–	Den	boje	za	svobodu	a	demokracii.		
Od:	16.00–19.00	hod. Tyršovo	náměstí,	Roztoky

18.	11.
Ne

Noty	na	buben	–	Divadlo	KáKá	–	Spolek	roztockých	loutkařů	Kvítko.		
Od:	15.00	hod. Přísálí	Sokol,	Tyršovo	nám.,	Roztoky

20.	11.
Út Osmičky	v	dějinách	–	přednáší	p.	Bělina. Městská	knihovna,	Roztoky

21.	11.
St

Hravé	čtení	s	Adélou.	
Od:	16.15–17.15	hod. Městská	knihovna,	Roztoky

22.	11.
Čt

Prima	sezóna	–	doprovodný	program	k	výstavě.	
Přednáška	PhDr.	Aleny	Nachtmannové.	Od:	18.00	hod. Středočeské	muzeum,	Roztoky

26.	11.
Po

Kurz	práce	s	kůží	–	Opasek	–	pro	začátečníky	i	pokročilé,		
více	na	www.roztoc.cz/1120		Od:	18.15–21.00	hod.

Ateliér	Puchmajerova,		
Sdružení	Roztoč

29.	11.
Čt

Veřejný	koncert	–	vystoupí	vybraní	žáci	ZUŠ.	
Od:	18.00	hod.

Historický	sál	roztockého	zámku,	
Roztoky

30.	11.
Pá

Vánoční	knihkupectví	pro	Roztoč,		
více	na	www.roztoc.cz/1102	 Ateliér	Jungmannova,	za	knihovnou

1.	12.
So Tvoření	adventních	věnců	s	Adélou	Kořínkovou	–	rezervace	na	webu	knihovny. Městská	knihovna,	Roztoky

2.	12.
Ne

O	perníkové	chaloupce	–	Divadélko	Kvítko.		
Od:	15.00	hod. Přísálí	Sokol,	Tyršovo	nám.,	Roztoky

2.	12.
Ne

Rozsvícení	vánočního	stromu.	
Od:	14.00–18.00	hod. Tyršovo	náměstí,	Roztoky

3.	12.
Po

Kurz	práce	s	kůží	–	Opasek	–	pro	začátečníky	i	pokročilé,	více	na	www.roztoc.cz/1120			
Od:	18.15–21.00	hod. Ateliér	Puchmajerova,	Sdružení	Roztoč

5.	12.
St

Hravé	čtení	s	Adélou.	
Od:	16.15–17.15	hod. Městská	knihovna,	Roztoky

6.	12.
Čt

Vánoční	koncert	ZUŠ	–	vystoupí	sólisté,	sbor	ZUŠ	a	Komorní	orchestr	ZUŠ.		
Od:	18.00	hod.

Historický	sál	roztockého	zámku,	
Roztoky

7.	12.	–	3.	2.	2019 Historické	vánoční	ozdoby…	tentokrát	z	Královédvorska. Středočeské	muzeum,	Roztoky

8.	12.
So

Vánoční	trhy	dětských	prací,		
více	na	www.roztoc.cz/1118	 Ateliér	Jungmannova,	za	knihovnou

9.	12.
Ne Adventní	neděle.	Od:	10.00–18.00	hod. Středočeské	muzeum,	Roztoky

9.	12.
Ne

Historické	vánoční	ozdoby…	tentokrát	z	Královédvorska.	Komentovaná	prohlídka	–	
Ing.	Lenka	Stehnová.	Od:	14.00	hod. Středočeské	muzeum,	Roztoky

9.	12.
Ne

Prima	sezóna	–	doprovodný	program	k	výstavě.	
Přednáška	Ing.	Arch.	Zuzany	Iličevové.	Od:	16.00	hod. Středočeské	muzeum,	Roztoky

11.	12.
Út Adventní	koncert.	Od:	19.00	hod. Středočeské	muzeum,	Roztoky

13.	12.
Čt

Rockové	vánoce	–	ZUŠ	Roztoky	zve	příznivce	jazzových,	populárních,	rockových	a	jiných	
žánrů.	Od:	18.00	hod. Sál	restaurace	Na	Růžku,	Žalov

16.	12.
Ne

Hej,	hej,	koleda	–	divadlo	Hračka.	
Od:	15.00	hod. Přísálí	Sokol,	Tyršovo	nám.,	Roztoky

16.	12.
Ne

Koncert	Marika	Singers.		
Od:	18.00	hod. Hotel	Academic,	Roztoky

16.	12.
Ne

Česká	mše	vánoční	–	Jan	Jakub	Ryba.		
Účinkuje	Komorní	smíšený	pěvecký	sbor	Rosa	a	Symfonický	orchestr	Uměleckého		
sdružení	ČVUT.	Od:	17.00	hod.

Multifunkční	sál	ZŠ	Roztoky,		
Školní	nám.	470

19.	12.
St

Tentokrát	s	Makovou	panenkou	–	hravé	čtení	s	Adélou.		
Od:	16.15–17.15	hod. Městská	knihovna,	Roztoky

23.	12.
Ne

Živé	jesličky	–	setkání	s	pastýři,	anděly	a	svatou	rodinou,		
více	na	www.roztoc.cz/1101	 Roztoky

5.	1.	2019
So

51.	ročník	novoročního	pochodu	Tříkrálová	Okoř.	
Start:	7.30–9.00	hod.

Praha	6,	Vokovice,	Veleslavín,		
Roztoky	zámek
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KULTURA

S  BERUŠKA BANDEM

ROZTOKY

Neděle 9.12. 2018 od 15 hodin, 
hotel Academic, Tyršovo náměstí, Roztoky

Písničky, tanec, soutěže, 
bohatá nadílka pro každé dítě

Vstupné 80 Kč 
 �����

Rezervace vstupenek 
na tel. 606  893  292 (pí Drdová)

Akce je podpořena 
grantem města Roztoky 

Vás zve na tradiční

Předprodej vstupenek
v  recepci hotelu 

Pojďme spolu 
do Betléma

Nejznámější české koledy
s vyprávěním o narození

malého Ježíška 
v komponovaném pořadu

Pátek 14. prosince 2018 od 17 hodin
v hotelu Academic v Roztokách

Vstupné 50 Kč

Rezervace vstupenek 
na tel. 606 893 292 (pí Drdová)

Předprodej vstupenek 
v recepci hotelu

Účinkují Roztocké děti a sólisté

INZERCE
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KULTURA

BELETRIE
Backman, F., My proti vám
Macek, M., Ona, oni a já aneb 
Vychovatelem snadno a rychle
Berry, S., Hrozba patriotů
Hanks, T., Neobvyklý typ (něco 
málo povídek)
Hart, P., Nejlepší víkend
Jacobs, A., Panský dům a  jeho 
dědictví

PRO	DĚTI

Russellová, R. R., Deník Mi-
moňky 1–9
Griffits, A., Ztřeštěný dům 
na stromě 52 pater
Revee, P., Zajatci parukových 
ostrovů

Jones, T., Pohádky k neuvěření
Lehečková, H., Co se děje 
v Podpostelí

DETEKTIVKY

Hutchisonová, D., Sběratel mo-
týlů; Májové růže
Ahnhem, S., Devátý hrob
Coben, H., Teď, nebo nikdy
Harris, L., Vražda na  mexický 
svátek
Pennyová, L., Krásné tajemství

NAUČNÁ

Kazdová, L., Bez lepku: sladké 
a slané recepty
Bednářová, J., Herbář aneb 
od anděliky k žindavě

Janitzki, A., Velký atlas ryb

KNIHY	V	ANGLIČTINĚ	

Gorman, M., Single in the City
Shelley, M., Frankenstein
Grisham, J., GrayMountain
Heyer, G., A Christmas party

PROGRAM	V	LISTOPADU

n�20. 11. Osmičky v  dějinách, 
přednáší p. Bělina
n�21. 11. Hravé čtení s Adélou 
(16.15–17.15) 

PROGRAM	V	PROSINCI

n�1. 12. Tvoření adventních 
věnců s  Adélou Kořínkovou – 

rezervujte si své místo na webu 
knihovny 
n�5. 12. Hravé čtení s  Adélou 
(16.15–17.15)
n�19. 12. Hravé čtení s Adélou 
(16.15–17.15)

Informace o programu a mno-
ho dalšího můžete zjistit osob-
ně v  knihovně, na plakátova-
cích plochách města či na webu 
knihovna.roztoky.cz
� l 
 

 Za městskou knihovnu 
Tereza Náhlovská

Městská knihovna informuje
Nabízíme	vám	výběr	z	novinek,	zakoupených	do	městské	knihovny	během	měsíce	října	2018.

letošní rok byl pro naše těleso 
plný práce – ať již v  podobě 
koncertních vystoupení, ně-
kolika soustředění, ale zejmé-

na nácviku nových skladeb, 
které si pro vás připravuje-
me na  vrchol sezóny –  
advent.

Stejně jako roky minulé, byl 
i  rok 2018 na  koncerty velice 
bohatý. Absolvovali jsme přes 
20 koncertů – mohli jste nás 
slyšet jak v Roztokách či blíz-
kém okolí (Úholičky, Tursko, 
Praha), tak ve vzdálenějších 
lokalitách (Vlašim, Vysoké 
Mýto, Chlumec nad Cidlinou, 
Písek). Také letos jsme šířili 
dobré jméno roztockého zpě-
vu i  za  hranicemi. Naše pán-
ské uskupení VOICES si 
na německém turné zazpívalo 
v  kostele, v  kapli, na  lodi 
i v obýváku a všude se setkalo 
s nadšeným ohlasem a opako-
vaným pozváním pro příští 
rok. Když už zmiňujeme za-
hraničí, tak jsme také potěšili 
jedním koncertem naše nej-
bližší sousedy v  Bratislavě. 
V souvislosti s VOICES nelze 
ještě nevzpomenout i  jejich 
skvělé vystoupení v živém vy-
sílání Českého rozhlasu.

Jakousi „mezihrou“ bylo po-
zvání na  zářijové slavnostní 
otevření komunitního centra 
Jiřího Hubače v  Satalicích 
za  účasti několika známých 
osobností české umělecké scé-
ny, kde jsme zajišťovali hlavní 
kulturní program. No a  nyní 
nás čekají koncerty adventní, 

na které bych vás touto cestou 
velice ráda pozvala. Všechny 
naše vánoční akce máme uve-
deny na  našich webových 
stránkách (www.marikasin-
gers.cz) i  v  roztockém kultur-
ním přehledu, ale dovolím si 
„vypíchnout“ alespoň dvě 
z nich:
n�9. prosince nás můžete slyšet 
v přímém přenosu 2. adventní-
ho koncertu České televize 
z  pražské Lorety (a  vzhledem 
k tomu, že je již po 27 let kon-
certem charitativním, můžete 
s námi svým případným finanč-
ním příspěvkem podpořit ně-
které projekty neziskových or-
ganizací a  napomoci tak jejich 
realizaci).
n�Druhou akcí je již tradiční 
předvánoční koncert v  našich 
domovských Roztokách v  ho-
telu Academic, na  který si vás 
dovoluji co nejsrdečněji po-
zvat. Přijďte se tedy 16. prosin-
ce nakazit dobrou náladou 
a  dobít energii na  svátky vá-
noční – pokusíme se o to naším 
zpěvem, temperamentem a sr-
dečností.

Těšíme se na vás.
� l

 Za Marika Singers
Saša Buryánková

Milí hudební příznivci,

INZERCE
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Návštěva ze Skawiny
Začátkem října jsme se opět po roce viděli 
s našimi přáteli ze Skawiny. Přijali naše po-
zvání a přijeli na pětidenní návštěvu. Pro-
gram byl připravován více než půl roku 
předem a nechali jsme si na něm velmi zá-
ležet. Přijelo 21 žáků z 6. a 7. ročníku ska-
winské školy No 1 se svými učiteli.

Skawinské jsme zapojili hned druhý 
den do  výuky – badatelská hodina byla 
velice pěkně připravena v  polštině  
M. Bromovskou a J. Ramdanovou, ukázku 
metody CLIL ve vlastivědě si velice pěkně 
připravila P.  Zwinzová a  hodinu ICT se 
šesťáky si připravil M. Sláma. Polští žáci 
měli zase připravené hodiny matematiky – 
robotiky pro šesťáky. Velmi zajímavá a in-
spirativní hodina pro výuku nejen mate-
matiky.

Velice milé setkání (spotkanie) bylo 
s vedením města Roztoky. Prostřednictvím 
prezentace se děti dozvěděly o našem měs-
tě, jeho životě v  něm, využívání volného 
času apod. Děkuji p. Boloňskému za milé 
průvodcovství připravenou prezentací. 
Ihned po  spotkaniu jsme se věnovali hře 
s bowlingovými koulemi za účasti i našich 
žáků.

Ve středu jsme se skupinou prošli Praž-
ský hrad, v katedrále jsme prošli místy, kte-
rá nejsou běžně přístupná veřejnosti – var-
hany, zvon Zikmund, kaple sv. Václava. Pak 

Nerudovou ulicí přes Karlův most na Sta-
roměstské náměstí jsme naši prohlídku 
společně s P. Zwinzovou, která se ujala role 
průvodce, zakončili.

Čtvrteční dopoledne jsme strávili 
ve Středočeském muzeu, prohlédli jsme si 
ateliér Zdenky Braunerové a prošli výsta-
vou Rodinného loutkového divadla. 
V  dílničce si děti, ale i  učitelé vyrobili 
loutku Kašpárka. Odpoledne jsme si pro-
šli s M. Ramdanem Levý Hradec a děti ze 
Skawiny se dozvěděly o  historii tohoto 
místa i v souvislostech s polskou historií. 
Potom nás čekalo v  roztocké tělocvičně 
míčové utkání v přehazované mezi Skawi-
nou a  Roztoky. Velice, ale velice těsně, 
k naší radosti, vyhrály Roztoky. Velký dík 
patří kolektivu školní kuchyně za „luxus-
ně“ připravené snídaně.

„Partnerství“ je dlouhodobý vzájemný 
a dobrovolný vztah spojenectví, spoluprá-
ce i osobního přátelství. S přáteli ze Skawi-
ny je to již osobní přátelství a velmi dobrá 
spolupráce. Fotografie z návštěvy hledejte 
ve fotogalerii na www.zszb.cz.
 Za všechny, kteří se podíleli 
 na organizaci, 

M. Bartulíková

Projekty a dotace ve škole 
I pro letošní školní rok jsme v oblasti získá-
vání finančních prostředků z jiných zdrojů 
nepolevili. Rozhodnutím v  rámci výzvy 
IROP jsme získali důležité finanční pro-
středky na vybavení přírodovědných uče-
ben a konektivitu školy. V současné době 
probíhá příprava a  zpracování veřejných 
zakázek.

Druhý projekt „Škola pro všechny II“ je 
zaměřen na  personální podporu, výuku 
metodou CLIL, školní projekty ve  škole 
i mimo školu, komunitně osvětové vzdělá-
vání, podporu cizím jazykům a  další. Fi-
nančně podpořeno MŠMT.

V  rámci školního projektu „Poznáváme 
zajímavosti evropských měst“ vycestovalo  
22 žáků na  jazykový pobyt na Maltu, který 
finančně podpořilo Letiště Praha, a. s., 
a  město Roztoky. V  květnu 2019 odjede  

12 žáků na jazykový pobyt do Vídně, taktéž 
podpoří Letiště Praha, a. s., a město Roztoky.

Již druhým rokem pokračujeme v part-
nerství s  26 dalšími školami v  projektu 
„Centrum vzdělávání pro udržitelnou bu-
doucnost“. Projekt se zaměřuje na kolegi-
ální podporu pedagogů, naši školu velice 
dobře reprezentuje M. Bromovská  
a  J. Ramdanová. Finančně podpořeno 
MŠMT.

Začátkem října navštívilo naši školu  
21 žáků a  4 pedagogové z  polské školy  
No 2. Připravili jsme pro ně zajímavý pro-
gram nejen ve škole, ale i ve Středočeském 
muzeu a  na  Levém Hradci. Děkujeme 
za  spolupráci městu Roztoky při zajištění 
programu našich přátel z Polska. 

Z  dotace Středočeského kraje pro nový 
školní rok jsme získali finanční prostředky 
na  úhradu dopravy na  plavecký výcvik 
žáků 1. stupně a na program primární pre-
vence „Bezpečná škola“.

M. Bartulíková

Oslavy stoletého výročí 
vzniku Československa
V pátek 26. října se roztočtí školáci připoji-
li k oslavám výročí vyhlášení Českosloven-
ska. Sešli se na  školní zahradě a  společně 
zasadili Strom svobody. 

Celá akce se konala pod taktovkou žáků. 
Ti starší, z  devátého ročníku – A. Fišman,  
T. Janoušek, K Zwinz, A. Jursíková a K. Von-
drová – svým mladším spolužákům připo-
mněli důležité události října 1918 a  také, 
proč se sázely a stále sázejí tzv. Stromy svo-
body. Nechybělo ani vysvětlení, proč je zrov-
na lípa symbolem Slovanů a Čechů. Po zasa-
zení lípy se iniciativy chopili žáci 4. D, kteří 
pilně trénovali zpěv naší národní hymny. 
Pochopitelně se k  nim připojili všichni 
účastníci a celou akci společně zakončili.

Všichni doufáme, že naše lípa ve školní 
zahradě zdárně poroste a bude nám každý 
rok vonět, tak jako našim předkům, kteří ji 
tak rádi při slavnostních událostech vysa-
zovali.  l

M. Hykešová

Školní okénko

Pro koho: děti ve věku 7–15 let
Skupina dětí, která na začátku hodiny při-
pomínala pytel splašených blech, došla 
na  konci hodiny k  velmi soustředěné hře 
na orchestr a dirigenta, jenž řídí celou sku-

pinu, na základě zvukového zápisu. O čem 
je řeč? Každé úterý se v Roztoči odehrává 
„Laboratoř zvukových choreografií“ lekto-
rek Jany Vöröšové a  Veroniky Kaciánové. 
V  navštívené hodině jsem viděla mnoho 
cvičení a  improvizačních her. První roze-

hřívací hra je okamžitým příkladem spoje-
ní hudby a pohybu v jeden celek. Děti mají 
za úkol dělat hlasem i pohybem vlnky. Za-
čínají od nejnižšího tónu v dřepu a s ros-
toucí výškou tónu se zvedá i  jejich tělo. 
Pokračování této hry je vytváření in-

Laboratoř zvukových choreografií
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Jana Vöröšová   
Začala	studovat	skladbu	
na	Pražské	konzervatoři,	poté	
pokračovala	ve	stejném	oboru	
na	hudební	fakultě	Akademie	
múzických	umění	v	Praze.	Ab-
solvovala	několik	zahraničních	
stáží,	např.	v	Belgii	nebo	Francii.	
Spolupracuje	s	orchestrem	Berg,	
Duncan	Institutem,	Nederland-
sBlazers	Ensemble,	Nanohach	aj.	
Její	skladby	byly	hrány	na	festi-
valech	Contempuls	(ČR),	Forfest	
(ČR),	Pražské	premiéry	(ČR),	
Festival	Calliopé	(FR),	Présance	
(FR),	Weinmodern	(Aus).

Učila	na	hudební	konzervatoři	
Duncan	Centre	hudební	nauku	
a	zpěv.	Zúčastnila	se	několika	
workshopů	pedagogické	fakulty	
Olomouc	„Slyšet	jinak“.	Vedla	
hudební	kroužky	pro	předškolní	
děti.	Založila	a	po	čtyři	roky	
vedla	dětský	sbor	La	Folia,	se	
kterým	natočila	CD	a	připravila	
řadu	koncertů	a	vystoupení.	
V	roce	2015	s	dětmi	připravila	
představení	dětské	opery	Ro-
mance.

Je	zakladatelkou	spolku	Tušení,	
který	pořádá	kulturně	vzděláva-
cí	aktivity,	koncerty,	představení,	
semináře	

Veronika Kaciánová
Vystudovala	Konzervatoř	Duncan	
Centre	a	bakalářské	studium	
na	HAMU	v	oboru	Taneční	věda.	
Byla	na	stáži	na	Folkwang	Hoch-
schule	Essen.	Jako	interpret	spo-
lupracovala	s	uskupením	TOW,	
Divadlem	Bratří	Formanů,	Jánem	
Mančuškou	a	dalšími.

Od	studií	na	konzervatoři	se	
věnuje	hlavně	dětské	taneční	
pedagogice	(Studio	Evy	Blažíčko-
vé,	ZUŠ	Harmonie,	ArchaLab	při	
divadle	Archa	a	jiné).	Spolupráce	
s	Janou	Vöröšovou	je	již	dlouho-
dobá	a	pomalu	vyústila	v	těsné	
propojení	hlasu	a	těla.		 l

	

terakce. Dochází k  setkávání v  prostoru, 
k  navázání dialogu za  pomocí hlasové 
a  pohybové vlny. V  hodině jsem viděla 
a slyšela hodně šustění, bouchání, klapání, 
tikání, letadlo, klarinet, ticho. Pak výbuch 
energie. Tanec, práce s dlouhým igelitem, 
pozorování a napodobování. Poté opět ti-
cho… 

„Spojení zvuku a pohybu je úplně přiro-
zené, ale zkuste se po  takovém kroužku 

pro děti podívat, budete hledat těžko…“ 
říká po hodině Jana Vöröšová. Po otázce, 
jak dlouho spolupracují s Veronikou Kaci-
ánovou, odpovídá: „Dlouho! Veronika má 
vystudovanou taneční konzervatoř Dun-
can Centre a u toho bylo studio, ve kterém 
jsme každý týden hráli pro malé děti. To 
nás donutilo vymýšlet nové a  nové věci. 
Pak jsem se účastnila workshopu „Slyšet 
jinak“ v  rámci projektu pedagopsycholo-

gické fakulty, který byl mimo jiné o hudeb-
ních nástrojích. S  Veronikou jsme se ná-
sledně bavily o tom, že by bylo hrozně fajn 
zapojit tělo. Člověk by tancoval a  ještě si 
k tomu zahrál…“ A proč Roztoč? „Roztoč 
je nejlepší! (smích). Roztoč je hodně ote-
vřený, tenhle typ kroužky by bylo velmi 
těžké někde otevřít, protože to není obvyk-
lé. Tady jsme dostali důvěru a podporu.“  

Zuzana Šrůmová

Nováčci si pěkně zvykli, děti 
z  loňska zdárně pokračují 
a všichni každý den překvapují, 
co všechno umějí a jak se rozví-
její. Hlídání těch nejmenších 
s sebou přináší raketové změny 
v dodržování hygieny, v mluve-
ní, v rozvoji jemné i hrubé mo-
toriky. Letos máme méně dětí, 
což umožňuje takřka indivi-
duální přístup ke  každému. 
Malý kolektiv je ideální pro 
zvykání na odloučení od rodi-
čů, hlavně od  maminky. Děti 
získávají samostatnost, učí se 
spoléhat samy na  sebe, zvykají 
si na ostatní děti, se kterými se 
naučí komunikovat – hlavně si 
půjčit hračky, dělit se o pozor-
nost hlídací tety, spolupracovat. 
Dopomůžeme s  krmením, ob-
lékáním a  sebeobsluhou. Ale 
jak se navzájem pozorují, snaží 

se i  ti nejmenší:) S  nástupem 
dítěte do předškolního zařízení 
nemůžete počítat, že vy nasko-
číte najednou do práce – dítě si 
musí zvyknout postupně a mu-
síte počítat s  prvotní častější 
nemocností. Vychytávají první 
infekty a budují si imunitu.

Dejte si děti k  nám pohrát! 
Zvykání možné s  pobytem ro-
dičů, odloučení by mělo být 
postupné a pro dítě nenásilné.

Pěkný podzim  l

Mgr. Irena Čermáková

Hlídání ve Václavce
V	našem	Hlídání	Václavka	pohlídáme	vaše	
dítě	odmalička.	Hrajeme	si,	zpíváme	s	kyta-
rou,	rozvíjíme	ručky	při	malování	a	tvoření,	
učíme	se,	čteme	a	denně	jsme	venku.

INZERCE

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?

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

777 208 491 · info@har.cz
www.har.cz

SLEVA 40 % z montáže.
Po předložení 
tohoto inzerátu

stejné IČO
stejná adresa
stejný kontakt26 let

Kvalitní a odborná montáž 

přímo od výrobce!
Záruka 36 měsíců!
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Novinka: Japonština
Pracujete v technickém oboru a zaměstna-
vatel vás posílá na  pracovní cestu do  Ja-
ponska? Nebo vás „klasické“ jazyky už ne-
baví a  chcete se naučit orientovat se 
v jednom z nejtěžších jazyků na světě? Pak 
je kurz japonštiny pro vás to pravé. Kurz 
povede naše nová lektorka – studentka ja-
ponštiny, která má zas sebou několik stáží 
v  Japonsku. Kurz bude probíhat určitě 
ve večerních hodinách.

Příprava k maturitě 
a na víceletá gymnázia
Doučování školáků ani přípravu na matu-
ritu či víceletá gymnázia nenechávejte 
na  poslední chvíli. Místa jsou z  důvodu 
kvality výuky opět kapacitně omezena.

Naučte se pilates a cvičte doma
Nechcete nebo nemůžete navštěvovat pra-
videlné lekce cvičení pilates s  instrukto-

rem? A  přesto chcete cvičit? Nabízíme 
vám víkendový kurz Úvod do cvičení 
pilates. Cílem kurzu je osvojit si principy 
cvičení, naučit se sestavu základních cviků 
a  seznámit se s  různými typy cvičení 
pilates a  pokračovat například v  teple 
domova. Kurz se koná vždy v  neděli 
a  můžete se přihlásit na některý 
z uvedených termínů na adrese: 
gol.lenka@gmail.com 
Termíny: 18. 11., 2. 12. nebo 9. 12.

Logopovídání pro děti
Pokud potřebujete vaše dítě „rozmluvit“, 
tak kurz Logopovídání probíhá v pondělí 
(4–5leté děti) od 15.10–15.55 a ve středu 
(5–7leté děti) 15.00–16. 00. 

Do  kurzu je možné kdykoli během 
roku naskočit. Jako bonus mají rodiče 
možnost využít bezplatné konzultace 
k  výslovnosti svého potomka s  naší 
speciální pedagožkou, specialistkou na 
logopedii.

Chůva a Asistent pedagoga
I oblíbená rekvalifikace Chůva jako profese 
či Asistent pedagoga je pořád „v  kurzu“. 
24.  11. začíná poslední běh kurzu Chůva 
v roce 2018. Kurz trvá dva měsíce, studuje-
te z pohodlí domova a osobně nás navštíví-
te jen o  prezenčním víkendu. I  pro kurz 
Asistenta připravujeme na  prosinec další 
běh. Kurz Asistenta pedagoga není akredi-
tován, ale je vytvořen dle požadavků 
MŠMT.

Dárkové poukazy
Vánoce se blíží a  vy můžete využít naší 
nabídky a vybrat některou z našich aktivit 
a věnovat svým blízkým pod vánoční stro-
meček dárkový poukaz podle vašich po-
žadavků.

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

� l

Bc. Janka Petráčková, DiS.
koordinátorka	Lexik	a	Insignis

Podzim – nejlepší období pro vzdělávání
Babí	léto	vystřídaly	dlouhé	podzimní	večery	a	ty	jsou,	mimo	
jiné,	vhodné	pro	vzdělávací	a	seberealizační	aktivity.
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TEXTIL „SVĚTLA RŮŽIČKOVÁ“
Vážení zákazníci, připravila jsem pro vás v obchodním skladu

AKCE
• výprodej textilního zboží (kojenecké, dětské, bytový textil a bižuterie).
V našem skladu vám bude z nákupu odečteno 50 % z ceny vašeho nákupu.
Též je v nabídce galanterie, vlna a látky, na které se sleva nevztahuje.
Náš sklad najdete na adrese Nádražní 21, Roztoky.

Prodejní dny a doba:
Úterý 20. 11., 27. 11. od 9 do 18 hodin
Středa 21. 11., 28. 11. od 13 do 18 hodin
Čtvrtek 22. 11. od 13 do 18 hodin

Na vaši návštěvu se těší S. Růžičková
Bližší informace na Facebooku – skupina Roztoky, Bazárek Roztoky,  
obchod p. Lainová – Dárkové předměty.

• výprodej textilního zboží (dámská a pánská móda) 
–50 % z ceny vašeho nákupu

Prodejní dny a doba:
Pondělí 26. 11. od 9 do 15 hodin
Čtvrtek 22. 11., 29. 11. od 9 do 12 hodin
Pátek 16. 11., 23. 11. od 9 do 18 hodin
Sobota 24. 11. od 9 do 12 hodin.
Náš sklad najdete na adrese Přemyslovská 1370 (Žalov).
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SPORT

Našim dětem nabízí několik kurzů provo-
zovaných v  roztockých tělocvičnách v ča-
sových termínech vhodných spíše pro větší 
děti. Kapacita sportovišť, stejně jako školy, 
je vytížená. Přednost mají spolky zaregist-
rované v Roztokách, takže letos, i když zá-
jem o parkour projevilo 100 dětí – což je 
skvělé –, jsou tyto termíny jediné dostup-
né. Některé začátky jsou těžké.

Tato nová pohybová aktivita propojuje 
vše, co patří k  volnému pohybu člověka 
v  prostředí plném překážek a  nástrah. 
Komplexně rozvíjí veškeré pohybové 
schopnosti a dovednosti. Co víc, také při-
spívá k  duševní odolnosti a  vyrovnanosti 
dětí, k  jejich seberealizaci a  sociálnímu 

rozvoji. Dětem se tak plní nejen sen stát se 
parkouristou jako Zony, Vova nebo Tary, 
ale také dělají velké pokroky ve svém těles-
ném i duševním rozvoji. 

O to, aby vše probíhalo, jak má, se starají 
zkušení licencovaní trenéři, kteří navíc 
aplikují metodu intuitivního učení se po-
hybu. Ta rozvíjí potenciál každého dítěte 
přirozenou formou bez nutnosti klasické-
ho drilu. Děti jsou rozdělené do skupinek 
podle dovedností, kde na každého instruk-
tora připadá maximálně 10 dětí. Lekce mají 
několik částí – zahřívací, kde děti hrají růz-
né hry, – průpravná, ve které se připravují 
fyzicky pro zvládnutí hlavní části, – a vlast-
ní trénink jednotlivých prvků a  technik 

překonávání překážek. V  závěrečné části 
probíhají děti překážkovou dráhou, posilu-
jí a protahují se.

Kurz se bude konat zatím jen v tělocvič-
nách, které jsou již na  parkour vybaveny 
nebo do nich vybavení spolek dokoupí. Je 
ovšem výhledově v plánu rozšířit výuku též 
o  venkovní prostory, popřípadě hřiště 
k tomu určené.

Městský parkour pro školáky 6–15 let 
v Roztokách začíná od 6. 11. 2018. Nevá-
hejte děti přihlásit. Volné jsou ještě kapaci-
ty v úterý 19–20 hod. ZŠ Roztoky, ve čtvr-
tek 15–16 hod. Via Vestra a  pár míst 
i v pátek 16–17 hod. v ZŠ Žalov.
Více na tel. 773 057 557 (Tomáš Skála)
info@intomovement.net
www.intmovement.net 
 l

Marcela Šášinková
Tomáš Skála

Oddíl kulturistiky roztockého Sokola ne-
patří co do  velikosti členské základny 
k  těm největším. Tím spíše ovšem stojí 
za  pozornost skutečnost, že v  jeho středu 
vyrostl juniorský mistra světa v  powerlif-
tingu neboli silovém trojboji. Tento sport 
silných mužů v  sobě skrývá disciplíny 
dřep, benchpress a  mrtvý tah. Ve  všech 
třech případech je úkolem závodníka 
zdvihnout co nejtěžší břemeno, jen různý-
mi způsoby. Štěpán se v  říjnu zúčastnil 
Mistrovství světa organizace WUAP, které 

se letos konalo ve  slovenské Trnavě. Jeho 
parádní disciplínou je mrtvý tah, v  němž 
zúročil vynikající formu a předvedl výkon 
197,5 kg. To je nejen jeho osobní rekord, 
ale v kategorii juniorů do 67,5 kg také re-
kord světový. Zdvihnout trojnásobek své 
vlastní váhy je výkon hodný obdivu, Štěpá-
novi i jeho trenérům patří zasloužená gra-
tulace.  l

Martin Švarc
starosta	TJ	Sokol	Roztoky

Když skákat,… tak s profíky

Štěpán Buchta juniorským mistrem světa v silovém trojboji

Po	několikaměsíčním	„pátrání“	po	trenérovi	parkouru	se	nakonec	podařilo	
zapojit	roztocké	děti	do	sportovního	klubu	IntoMovement,	z.	s.,	který	vede	za-
kladatel	spolku	a	šéftrenér	Mgr.	Tomáš	Skála.	IntoMovement,	z.	s.,	je	dynamická	
organizace	plná	zkušených	lidí,	kteří	se	zabývají	aktivním	životním	stylem	
a	sportovní	či	dobrodružnou	náplní	volného	času	dětí	a	dospělých.	

PŘIJĎTE SI ZACVIČIT
PONDĚLÍ 19.45-20.45h BODYSTYLING l  PÁTEK 20-21h GYMBALY

Cena za cvičení pro členky a členy TJ SOKOL 50,- Kč nebo permanentka za 200,- Kč na 12 vstupů
Cena za cvičení pro nečlenky a nečleny TJ SOKOL 90,- Kč nebo permanentka za 900,- Kč na 12 vstupů

tělocvična TJ SOKOL ROZTOKY, Tyršovo náměstí 480 www.sokroz.cz
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Největší výběr v Praze a okolí

VÁNOČNÍ STROMKY
přímo od pěstitele

23. 11. – 24. 12. 2018 
Denně 7–18 hod
Rýznerova 3/24

ÚNĚTICE

Velký výběr stromků

tel.: 224 319 917

včetně 
víkendů



NEJLEVNĚJŠÍ 
ZIMNÍ PNEU V OKOLÍ

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

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

Prodej Pneu a Disků za internetové 
ceny se zázemím kamenného obchodu!

Povinná zimní výbava 
zimní pneu od 1. 11. 2018 – 31. 3. 2019 

AUTO HOUSER s.r.o., Přílepská 1233, ROZTOKY

NOVÉ ZIMNÍ DEZÉNY
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