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ÚVODEM

Na prahu nového roku
Vážení čtenáři, zahajujeme další ročník vydávání městského měsíčníku. Neměl by přinést
žádné revoluční změny, neboť současný koncept se vcelku osvědčil. Budeme se snažit více
psát o historii Roztok, protože o ni projevujete zájem, zejména pak noví obyvatelé našeho
města. Redakční rada se také rozhodla dát
informacím ze společenské kroniky důstojnější umístění než na konci časopisu.
Co se určitě nezmění, je skutečnost, že i nadále budeme spoléhat
na Vaše příspěvky. Kdo jiný by měl psát o tom, co občany zajímá, než
oni sami? Rádi otiskneme Vaše názory, náměty, chválu i oprávněnou
kritiku. Jako novinku nabízíme možnost uvedení e-mailové adresy
autora článku, pro případ, že by s ním některý z čtenářů chtěl diskutovat mimo stránky Odrazu. (Tento podnět vzešel z loňské ankety
mezi čtenáři.)
Budeme nadále informovat o chystaných i uskutečněných kulturních,
společenských, charitativních či vzdělávacích akcích. Zde jenom přispěvatele upozorňujeme na nutnost zachování informativního charakteru zpráv, komerční propagace patří do placené inzerce.
Všechny přispěvatele pak opětovně prosíme o střídmost v rozsahu
článků, neboť Odraz má limitovaný počet stránek. V případě potřeby
budeme nuceni příspěvky krátit.
Dále prosíme o péči při výběru zasílaných fotografií. Neposílejte jich
příliš mnoho, určitě všechny neotiskneme a náš výběr by se nemusel
shodovat s Vašimi prioritami. Raději pošlete jednu výstižnou a dostatečně vypovídající fotografii. Fotografie prosím posílejte zvlášť, nikoli vložené do textu. Ideálně by fotografie měly mít rozlišení 300 dpi.
Často dostáváme nekvalitní fotografie o velikosti pod 100 kB, které
jsou opravdu pro tisk nepoužitelné.
Věřím, že společným úsilím dosáhneme toho, že Odraz bude pro
čtenáře zajímavý a přínosný.
Jaroslav Drda
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INFORMACE Z RADNICE

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
předně mi dovolte, abych
Vám popřál všechno nejlepší
do nového roku 2015, hodně
zdraví a spokojenosti. Co nás
v roce 2015 v našem městě
čeká?

Územní plánování
Příprava nového územního plánu nabere
větších obrátek. Dočkáme se několika regulačních plánů a územní studie lokality
Na Dubečnici. Doufám, že všechna tato plánovací dokumentace přispěje k tomu, abychom ubránili charakter našeho města.

Silnice a chodníky
Budeme pokračovat v opravách silnic a chodníků. Předně bude dokončena kanalizace
a vozovky v ulicích Wolkerova, Na Valech
a Pod Řivnáčem. Následně bude dostavěna
i kanalizace a silnice v zadní části ulice Třebízského. Na jaře vypukne velká rekonstrukce

celé ulice Jana Palacha včetně revitalizace zeleně. Součástí této investice bude i částečná
oprava Puchmajerovy ulice. Nového povrchu
se konečně dočkají i ulice Plzeňská, Řadová,
Sedláčkova, Vidimova a Zeyerova.

Školství
V roce 2015 bude otevřena první roztocká
dětská skupina, díky níž navýšíme kapacitu
předškolních zařízení. O prázdninách u školy
vyroste nové venkovní hřiště. Věřím, že škola
bude i nadále otevřenější, vstřícná k žákům
i rodičům, a hlavně kvalitní, co se týče výuky.

Kultura a sport
Dotační podpora kultury a sportu dozná
po letech významné změny, tedy nárůstu
celkové rozdělované částky. Dojde k výměně
prvků ve skateparku a připravíme se na budoucí rozšíření dětských hřišť (studie, projekty). Vyjde druhý díl publikace Roztoky
očima staletí. Budeme se věnovat péči o Levý
Hradec.

Sociální oblast a bezpečnost
V příštím roce bude zavedena nová služba pro
naše seniory – rozvoz k lékaři. Také vyzkoušíme nový model civilních pracovníků u městské policie, který by měl pomoci k tomu, aby
byli naši policisté více v ulicích. Rozšíříme
kamerový systém. Město koupí do městského
mobiliáře defibrilátor.

Ostatní investice
Jedno ze stěžejních rozhodnutí bude o tom, jak
naložíme s vilami 110 a 125 v Tichém údolí.
Věřím, že zastupitelé budou moudří. Bude opravena druhá komora vodojemu. Větších investic
se dočkají i bytové a nebytové objekty města.
Na spoustu jiných věcí jsem určitě zapomněl,
ale o těch i o detailech toho, co jsem zmínil
výše, se dozvíte v příštích vydáních Odrazu.
Snad se nám společně naše plány vydaří
k maximální spokojenosti všech Roztockých.
Ještě jednou Vám přeji krásný rok 2015.
Jan Jakob, starosta města Roztoky

Maraton s dobrým koncem
Maraton má 42 kilometrů
a kousek a taky poslední jednání zastupitelstva v roce
2014 mělo 42 bodů a pár dodatků. Vlastnímu jednání
předcházela dlouhá debata
na internetu, v níž někteří
zastupitelé zpochybňovali šanci tak rozsáhlý
program probrat, nakonec se na něm nic neměnilo a pokus zvládnout všechno byl učiněn
– a bylo to dobře. Z počátečních 19 zastupitelů
vydrželo do finiše sice jen 15, ale ti ve 22.59
odsouhlasili poslední návrh a do nového roku
jde zastupitelstvo s čistým stolem.
V úvodu jednání složili slib tři zastupitelé,
dva nepřítomní na jednání ustavujícím (Tomáš Novotný a Jitka Šrejberová) a Stanislav
Čáslavka, který postoupil jako náhradník
místo Víta Calty, který složil slib s výhradou. V průběhu večera bylo odhlasováno
ještě několik personálních záležitostí: byl
určen zástupce města v Dobrovolném svazku Údolí Vltavy (místostarosta Tomáš Novotný), doplněn kontrolní výbor (o Tomáše
Šalamona), bylo rozhodnuto, jak se podělí
místostarostové o roli zastupujícího místostarosty (Tomáš Novotný v letech 2015
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a 2017 a Jaroslav Huk v letech 2014, 2016
a 2018), byli jmenováni zastupitelé pro
územní a regulační plány (Zdeněk Richter,
resp. Michal Hadraba) a máme nové oddávající, prozatím z přítomných členů zastupitelstva.
Pro veřejnost (pohříchu jen velmi slabě zastoupenou) byly z programu nejzajímavější
asi body, které se týkají jejich peněženky.
Zastupitelstvo schválilo cenu vodného
a stočného na rok 2015. Stočné se vůbec nemění (29,70 Kč za m3), vodné nepatrně
vzroste na 31,56 Kč za m3, celkem tak zaplatíme za kubík vody 61,28 Kč + DPH.
Schválena byla také obecně závazná vyhláška
o poplatcích, zahrnující poplatky za užívání
veřejného prostranství, poplatky z ubytovací
kapacity, poplatky „za popelnice“ (správně
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů) a poplatek ze psů. První dvě
části jsou takřka beze změn, nemění se ani
platba za odpady (600 korun na hlavu a rok
se stejnými úlevami, jaké platily doposud).
Významně se sníží poplatky za psy – za každého psa staršího tří měsíců zaplatí majitel
200 korun za rok, důchodci za svého psa 100

korun za rok. Osvobozeni od poplatku jsou
psi ve službách policie, městské policie a záchranářů a psi z útulku po dobu dvou let
od převzetí.
Po řadě rozpočtových úprav a po smlouvách
zajišťujících provoz městské čistírny odpadních vod přišly na pořad také vily čp. 110
a 125 v Tichém údolí. Zastupitelstvo zrušilo
na doporučení rady usnesení z podzimu,
kterým rozhodlo o prodeji vily čp. 110 a využití čp. 125 pro veřejné účely, a ponechalo
rozhodnutí o dalším osudu vil na dobu, až
budou zpracovány podklady, jak si je vymínila rada města.
Ve výčtu přijatých usnesení by nemělo chybět ještě jedno. Zastupitelstvo přijalo velkou
většinou hlasů obecně závaznou vyhlášku
o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na území města. Od 1. ledna 2015
již nebudou vydávána nová povolení na provoz loterijních zařízení a současní majitelé
mohou požádat o povolení, které jim však
bude vydáno již pouze na jeden rok. Prvním
lednem 2016 pak zmizí herny z území Roztok úplně.
Jarda Huk
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Podruhé málem do půlnoci
Nově zvolená rada města se podruhé sešla
1. prosince v plné sestavě a vyzkoušela si,
jaké je to, putovat domů v čase blížícím se
hodině duchů. Je ovšem pravda, že z těch
šesti a půl hodiny zabraly dobrou třetinu dva
body, dlouhá diskuse o výstavbě v Nádražní
ulici a neméně náročná debata nad vilami čp.
110 a 125 v Tichém údolí.
Co k těmto bodům dodat… V případě
Obytného komplexu Nádražní, jehož investorem je roztocká firma Pohl, mělo minulé
zastupitelstvo na stole kompromisní variantu zástavby, v níž investor řadu požadavků
města akceptoval – jenže zastupitelé tento
návrh neschválili. A tak má nyní vedení
města proti investorovi, který získal již
územní rozhodnutí, hodně nelehkou úlohu.
Naštěstí je firma ochotna dále jednat
a k prvnímu jednání mezi zástupci firmy
a starostou města již došlo. Radní vznesli

řadu připomínek a námětů, jimiž může
město argumentovat, aby dosáhlo přijatelnější podoby zástavby, míra jejich uplatnění
však bude výsledkem dalších jednání
a oboustranné vůle.
V příběhu vil čp. 110 a 125 nastal další obrat.
Radní dospěli k závěru, že rozhodnutí zastupitelstva jednu vilu (čp. 110) prodat a druhou upravit pro veřejné účely bylo unáhlené
a pověřili místostarostu Novotného, aby řídil
přípravu studie, která popíše stav vil, zhodnotí je jako majetek a vyčíslí zhruba náklady
na rekonstrukci. K tomuto rozhodnutí přispěl i dlouho přehlížený fakt, že na obě nemovitosti existuje předkupní právo firmy,
která měla být v roce 2000 kupcem těchto vil
(a navíc čp. 105 a 124), ale od smlouvy odstoupila. Rada doporučila zastupitelstvu, aby
své podzimní usnesení revokovalo a vyčkalo
výsledků této studie.

Také několik dalších bodů rada předjednala
před zasedáním zastupitelstva: podpořila návrh upravené obecně závazné vyhlášky o poplatcích, doporučila akceptovat cenu vodného a stočného na rok 2015 a postavila se
za návrh zrušit v Roztokách herny.
Příznivou zprávou je výrazný posun v hledání prostor pro dětskou skupinu, jejíž zřízení
umožnil nově zákon – vhodným objektem
pro úpravy by mohl být objekt u hasičské
základny, a tak město bude na úpravy pořizovat projekt.
Zbylou agendu tvořily tradičně nájmy a pronájmy, věci týkající se chodu úřadů a zprávy
z komisí. Zejména stavební komise je zavalena novými projekty a rada se právě nad její
zprávou naposledy v první prosincový den
zadrhla – málem do té hodiny duchů.
Jarda Huk

Potřetí také málem do půlnoci
Také třetí jednání nové rady slibovalo dlouhou směnu a odhad se naplnil: návrh rozpočtu a přes třicet dalších materiálů vystačilo
do zřejmě již standardních 23 hodin.
Hlavní bod programu, návrh rozpočtu
na rok 2015, byl rozporcován do tří částí.
Příjmovou stránku prošli radní s drobnými
korekturami zohledňujícími aktuální stav
příjmů do 18. hodiny, pak diskusi vzhledem
k nepřítomnosti místostarosty Novotného
na hodinu přerušili, a pokračovali po jeho
návratu výdajovou stránkou rozpočtu, jejíž
dokončení odsunuli zase až po předem dohodnutém přijetí iniciátorů petice proti výstavbě VTP v Žalově.
Návrh rozpočtu, jak jej předložil starosta,
doznal mnoha drobných korektur, které
však nemění základní fakta. Veřejnosti
bude vyvěšen a zastupitelstvu doporučen
ke schválení vyrovnaný rozpočet v celkové
výši přes 150 milionů korun s velmi silným

vkladem do investičních akcí. Zhruba
40 milionů by mělo jít do silnic a chodníků
(největší akcí je z roku 2014 odložená celková rekonstrukce ulic Jana Palacha a Puch
majerova), dalších 7 milionů do dokončení
rekonstrukce vodojemu a vodovodních
řadů, pět milionů do kanalizací, tři miliony
do základní školy (zejména na hřiště), počítá se také s dovršením obnovy domu čp. 286
v Jungmannově ulici. Výrazně vzrostou náklady na územní plánování (územní plán
a regulační plány) i na projekty pro další
investice. Víc peněz by mělo jít ovšem
i do kultury a sportu a víc „spolkne“ třeba
i provoz rozšířené školy.
To všechno může zkorigovat zastupitelstvo,
které určí konečnou podobu schváleného
rozpočtu 14. ledna, a tím také ukončí rozpočtové provizorium.
Padla zmínka o petici občanů namířené proti výstavbě další části vědeckotechnického

parku v Žalově. Zástupkyně signatářů petice,
kterých je přes 400, vysvětlily, co veřejnost
k tak razantnímu kroku vedlo, a byly ubezpečeny členy rady, že představitelé města budou iniciovat veřejnou prezentaci záměru,
v němž se investor pokusí rozptýlit některé
obavy a doložit, v čem by jeho záměr mohl
být přínosem pro město.
Z mnoha dalších bodů zmiňme jen dva. Radní odsouhlasili hospodářský výsledek příspěvkových organizací za rok 2013 a jeho
převedení do fondů a schválili pořizovatele
studie pro poslední velké rozvojové území
města – Dubečnici.
Na konci programu se členové rady těžce
popasovali s připomínkami komisí, pak ožili
při výměně názorů na další osud vil v Tichém údolí a potom si popřáli hezké svátky
a odebrali se domů.
Jarda Huk

Město Roztoky vydává pohlednici se zimním motivem
kostela sv. Klimenta na Levém Hradci.
Pohlednici si můžete zakoupit v informační kanceláři MÚ Roztoky
a Městské knihovně Roztoky za cenu 6 Kč.
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Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok
• dne 4. 12. v rámci hlídkové činnosti zjištěinformovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 28. 11. 14 do 28. 12. 14:
dne 28. 11. oznámeno loupežné přepadení
obsluhy herny SIN CITY v Nádražní ulici –
výjezd na místo, provedeno místní pátrání
dle získaného popisu po podezřelé osobě,
která z místa přepadení utekla, s negativním
výsledkem, věc si na místě převzala PČR
k jejich realizaci jako podezření z loupeže,
dne 30. 11. oznámeno napadení na pozemku v ulici Přemyslovská – výjezd na místo,
na místě již k napadání nedocházelo a byl zde
klid, věc kvalifikována a šetřena jako podezření
z přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) z. č. 200/90 Sb.,
dne 1. 12. oznámeno poškození oplocení
pozemku vodárny v Roztokách-Žalově – výjezd na místo, na místě provedeným šetřením
zjištěno, že dosud nezjištěný pachatel vozidlem projel drátěnkové oplocení pozemku
vodárny, projel s vozidlem po pozemku a pak
pravděpodobně otevřenými vjezdovými vraty
v přední části pozemku pozemek s vozidlem
opustil, na pozemku se nic neztratilo, věc
kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 50 odst.
1 písm. a) z. č. 200/90 Sb.,
dne 1. 12. oznámeno, že v ulici Mühlbergerova nereaguje na zvonek a ani nezvedá telefon senior, a oznamovatel se obává, že se
s jeho dědečkem, který je v domě sám, něco
stalo – výjezd na místo, na místo hasiči, kteří
provedli otevření bytu, uvnitř objektu nalezen
senior, který nejevil známky života, na místě
též lékař rychlé lékařské pomoci, na místo se
dostavila PČR, která si věc na místě převzala,
dne 1. 12. v nočních hodinách oznámeno
rušení nočního klidu v ulici Levohradecká –
výjezd na místo, na místě zjištěno, že se
do domu dobývá přítelkyně osoby, jejíž rodiče bydlí v tomto domě, na místě zjednána
náprava a osoba vykázána z místa, věc rušení
nočního klidu vyřešena napomenutím
dne 2. 12. v brzkých ranních hodinách oznámeno odcizení OA tov. zn. Audi 80 v ulici
Na Sekeře, provedeno místní pátrání po odcizeném vozidle s negativním výsledkem, věc si
převzala PČR k jejich realizaci jako podezření
z přečinu neoprávněného užívání cizí věci,
dne 3. 12. v ranních hodinách oznámeno
vloupání do vozidla tov. zn. Hyundai Coupé,
zaparkovaného v ulici Masarykova – výjezd
na místo, na místě zjištěno, že nezjištěný pachatel se vloupal do vozidla a z vozidla odcizil autorádio s navigací, předáno PČR k jejich realizaci jako podezření z přečinu
krádeže vloupáním,

•

•

•

•

•

•

•

6

no znečištění komunikace ulice Vrchlického
bahnem z pneumatik vozidla, provedeným
šetřením bylo zjištěno, že znečištění pochází
z pozemku stavby v ulici Čechova, na místě
věc řešena s odpovědným pracovníkem stavební firmy, který zjednal nápravu a komunikace byla uklizena,
dne 5. 12. oznámen únik plynu v ulici
U Hřiště – výjezd na místo, na místě hasiči,
na místě zjištěno, že jde o nepatrný únik
z ventilu plynoměru, majitel si zajistí opravu
vlastními prostředky,
dne 6. 12. oznámeno vloupání do garáže
u domu v ulici Komenského – výjezd na místo, na místě zjištěno, že dosud nezjištěný pachatel vnikl na pozemek domu a tam poté
oknem vnikl do garáže, ze které odcizil křovinořez, věc předána PČR Libčice jako podezření z přečinu krádeže vloupáním,
dne 7. 12. oznámena krádež měděného
svodu z domu v ulici Jungmannova – výjezd
na místo, zadokumentováno, kvalifikováno
a šetřeno jako podezření z přestupku proti
majetku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a)
z. č. 200/90 Sb.,
dne 8. 12. oznámeno poškození okna domu
v ulici Lidická – kvalifikováno a šetřeno jako
podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb.
dne 9. 12. oznámen nález peněženky s doklady v ulici Nádražní – výjezd na místo,
hlídka MP převzala nalezené věci od oznamovatele (výpravčí železniční stanice Roztoky),
zjistila majitele a tomuto peněženku i s doklady předala, majitel nalezené peněženky by chtěl
touto cesrou poděkovat poctivému nálezci
dne 9. 12. oznámen volně pobíhající pes
v ulici Krásného – výjezd na místo, pes odchycen a umístěn do záchytného kotce MP,
věc kvalifikována a šetřena jako podezření
z přestupku dle ustanovení § 46 odst. 2
z. č. 200/90 Sb. s odkazem na znění OZV
č. 8/2011, zjištěn majitel tohoto odchyceného
psa, majiteli pes předán v pořádku, věc přestupku vyřešena v blokovém řízení,
dne 12. 12. oznámeno zraněné kotě
na chodníku v ulici Haškova – výjezd na místo, na místě nalezeno opuštěné zraněné kotě,
pravděpodobně sražené projíždějícím vozidlem, kotě předáno do péče veterináře
MVDr. Šavrdy, který si zraněné kotě převzal,
oznámeno OŽP MÚ Roztoky,
dne 13. 12. oznámeno napadení oznamovatelky cizím volně pobíhajícím psem v místě
třešňovky na Solníkách, s tím, že se oznamovatelka schovala na pozemek lidí, kteří slyšeli její
volání o pomoc – výjezd na místo, proveden

•
•

•

•
•

•

•

•

odchyt psa rasa německý ovčák, tento umístěn
do záchytného kotce MP, při vytěžení oznamovatelka uvedla, že v době, kdy věnčila svého
psa, v místě třešňovky na ní a jejího psa zaútočil pes rasa německý ovčák a začal napadat jejího psa, oznamovatelku, která bránila svého psa,
kousl do horní části pravé paže a způsobil jí
drobné poranění, které si nevyžádalo lékařské
ošetření, jež bylo oznamovatelce nabídnuto,
tato odmítla, jejímu psovi žádné zranění nebylo způsobeno, věc kvalifikována a šetřena jako
podezření z přestupku dle ustanovení § 13
odst. 1 zák. č. 246/92 Sb.,
dne 13. 12. v nočních hodinách oznámeno
napadení oznamovatelky ze strany jejího
druha v bytě bytového domu v ulici Felklova,
výjezd na místo, na místě již klid k napadání
mezi zúčastněnými v době příjezdu hlídky
již nedocházelo, šetřením zjištěno, že oznamovatelku udeřil její druh otevřenou dlaní
do obličeje, věc kvalifikována a šetřena jako
podezření z návrhového přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 49 odst. 1
písm. c) z. č. 200/90 Sb. vzhledem k tomu, že
k napadení došlo mezi osobami blízkými
(druh – družka),
dne 14. 12. 14 oznámena krádež zboží
v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím,
že podezřelá osoba byla zadržena ochrankou
prodejny – výjezd na místo, na místě zjištěno, že podezřelá osoba si v prostoru prodejny
odcizené zboží ( 6 lahví rumu Tuzemák a deník Sport) strčila za pas kalhot a zakryla mikinou, prošla pokladnami, aniž by toto zboží
zaplatila, u východu z prodejny byla zadržena ochrankou prodejny, ke krádeži se podezřelá osoba doznala, odcizené zboží vrátila,
věc kvalifikována a šetřena jako podezření
z přestupku proti majetku dle ustanovení
§ 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb., věc přestupku vyřešena v blokovém řízení,
dne 14. 12. oznámena krádež měděného
oplechování (krytů) sloupku plotu domu v ulici Smetanova – kvalifikováno a šetřeno jako
podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb.,
dne 15. 12. oznámena poškozená lavička
u hřbitova na Levém Hradci – zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření
z přestupku proti majetku dle ustanovení
§ 50 odst. 1 písm. a.) z. č. 200/90 Sb.,
dne 15. 12. oznámeno, že na železniční
trati mezi železničními stanicemi Roztoky-Žalov a Úholičky došlo ke sražení osoby,
která šla po kolejích, projíždějící vlakovou
soupravou – výjezd na místo, na místě hasiči,
rychlá lékařská pomoc a PČR, která si věc
převzala na místě k jejich další realizaci,

•

•

•
•
•
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• dne 16. 12. oznámeno narušení občanské-

ho soužití v prostoru ubytovny Renova v Přílepské ulici – výjezd na místo, na místě zjištěno, že ke konfliktu došlo mezi spolubydlícími
na jednom z pokojů této ubytovny, kdy podezřelý druhému nadával, a dokonce mu vyhrožoval i zabitím, poškozený se před ním uzamkl
na pokoji a nechtěl podezřelého pustit uvnitř,
k verbálnímu napadání docházelo i v době
přítomnosti hlídky MP na místě, podezřelý
byl opakovaně vyzýván, aby svého jednání
zanechal, na místo se dostavila hlídka PČR,
která si převzala věc na místě k jejich realizaci
jako podezření z přečinu nebezpečného vyhrožování dle ustanovení § 353 tr. z.,
dne 18. 12. oznámeno rušení nočního
klidu z restaurace a před restaurací Na Růžku v Žalově – výjezd na místo, na místě zjištěna zábava s hudbou, na místě řešeno s obsluhou restaurace, zjednána náprava, věc
přestupku vyřešena domluvou,
dne 19. 12. v brzkých ranních hodinách
oznámeno rušení nočního klidu na Tyršově
náměstí v místě autobusové zastávky na Prahu – výjezd na místo, na místě zjištěna skupina mladých lidí čekajících na autobus a bavících se hlasitě, zjednána na místě náprava,
věc přestupku vyřešena napomenutím,
dne 22. 12. v brzkých ranních hodinách
oznámeno, že se neznámá osoba pokouší

•

•

•

vloupat do zaparkovaného vozidla na komunikaci ulice Třešňovka – výjezd na místo,
na místě zadržena podezřelá osoba, která byla
zraněna na malíčku levé ruky, dalším šetřením bylo zjištěno, že u sousedního domu je
rozbitá skleněná výplň vstupních dveří do objektu domu, na zemi byly nalezeny stopy krve
a dřevěný hranol, k pokusu vloupání do domu
se podezřelá mladistvá osoba doznala, na místo PČR Libčice, která si na místě věc i s podezřelou osobou převzala k jejich realizaci jako
podezření z přečinu,
dne 22. 12. oznámena výtržnost v restauraci U Šmucrů ve Spěšného ulici – výjezd
na místo, v době příjezdu hlídky na místě již
klid, na místě provedeným šetřením zjištěno,
že podezřelá osoba nejprve slovně napadala
personál restaurace a poté fyzicky napadla
jednoho z hostů, kterého uchopila a hodila
mezi automaty, na místo se též dostavila
hlídka PČR Libčice, která si věc podezření
z přečinu výtržnictví na místě převzala
i s podezřelou osobou k jejich realizaci,
dne 24. 12. ve večerních hodinách oznámeno
napadení v domě v ulici Palackého – výjezd
na místo, na místě již klid, provedeným šetřením
zjištěno, že podezřelá osoba, která byla v domě
s rodinou na návštěvě, v podnapilém stavu fyzicky napadla domácí osobu, ke zranění nedošlo,
lékařské ošetření nevyžadováno, věc si na místě

•

•
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Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky můžete nalézt na webových stránkách MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.
Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci
při šetření výše uvedených událostí, obraťte se
prosím buď osobní návštěvou, nebo telefonicky
na Obvodní oddělení policie ČR Libčice
(tel. 974 882 730 nebo 974 882 731), nebo
na Městskou policii Roztoky (tel. 602 666 458
nebo 220 910 468, popřípadě e-mail:
info@mproztoky.cz).
Děkujeme předem za spolupráci.
Vevera Petr, ved. str. MP Roztoky

ŽALUZIE

SÍTĚ PROTI HMYZU
Dlouholetá praxe–22 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž
přímo od výrobce!
Dodání od 3 do 7 dnů!
Záruka 42 měsíců!
CHCETE ZNÁT
PŘESNOU CENU?
Zašlete rozměry
skel e-mailem
nebo SMSkou,
tentýž den obdržíte
cenovou nabídku.
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777 208 491
info@har.cz
www.har.cz
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Po předložení
tohoto inzerátu
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převzala PČR Libčice jako podezření z přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 49
odst. 1 písm. c.) z. č. 200/90 Sb.,
dne 26. 12. v nočních hodinách oznámeno
fyzické napadení v Opletalově ulici – výjezd
na místo, na místě zjištěno, že došlo k napadení mezi příbuznými, kdy otec fyzicky napadl
svoji dceru, kterou škrtil a pokousal ji a způsobil jí zranění, které si vyžádalo lékařské
ošetření, poškozená převezena do FN Motol,
podezřelá osoba po konzultaci s lékařem
a PČR převezena za asistence strážníků MP
na psychiatrické vyšetření do FN Motol, věc si
na místě převzala PČR k jejich realizaci.
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Jak třídíme odpad, sousedé?
Ke konci roku 2014 proběhlo, jako v posledních letech každoročně,
vyhodnocení soutěže My třídíme nejlépe, kterou vyhlašuje Krajský
úřad Středočeského kraje a na kterém spolupracuje společnost
EKO-KOM. Tento ročník byl již 10. a soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle velikosti obcí.
V kategorii do 499 obyvatel byla na 3. místě obec Zichovec, na 2. místě Pavlov a na 1. místě Samopše.
V kategorii od 500 do 1999 obyvatel bylo pořadí následující: 3. Kunice, 2. Radim, 1. Davle.
V kategorii, do které patří naše město, t.j. od 2000 do 9999 obyvatel,
se na třetím místě umístily Roztoky se 337,47 body za Velkým Osekem (337,47 bodu) a zvítězila Zeleneč se 408,82 body.
V kategorii větších měst nad 10 000 obyvatel byly 3. Říčany, 2. byly
Kralupy nad Vltavou a první místo získal Mělník.
Roztoky tak svým umístěním vyhrály nejen cenu 20 000 Kč, pamětní
medaili a diplom, které jsou spíše symbolickou odměnou, ale získaly
po letech i ocenění poctivé práce v oblasti třídění odpadů. Potvrdily
oprávněnost dotace získané na stavbu sběrného dvora a posílily prestiž v oblasti nakládání s odpadem. Ocenění nás může dále motivovat
– vždyť od druhého místa nás dělilo 9 bodů. V budoucnosti důležitost
třídění odpadů dále poroste a bude mít přímý dopad na cenu za likvidaci odpadů. Proto je dosažený výsledek pro občany Roztok povzbuzením a myslím, že uznání si zaslouží všichni dobře třídící občané, ale
i pracovníci města a Technických služeb města Roztok, kteří poctivou
prací vytvářejí vhodné podmínky pro účelné třídění odpadu. Tyto

podmínky jsou v našem městě v některých ohledech nadstandardní
a jsou výsledkem dlouhodobého snažení odborných pracovníků,
z nichž někteří již bohužel nejsou mezi zaměstnanci města. Mezi těmi,
kdo pro nás pracují, a to určitě více, než jim ukládají pracovní povinnosti, patří člověk, se kterým se jistě setkáváte ve městě, a zejména
pokud jezdíte do sběrného dvora – p. Josef Sládek. Medaili na svou
hruď by asi nechtěl, ale jistě ocení slušné jednání a úctu, když s ním
v jeho funkci přijdeme do styku.
Martin Štifter
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...dopřejte si domov.
interiéry, rekonstrukce, novostavby
Poznejte nezávazně své možnosti, první konzultace zdarma....

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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Harmonogram mobilních sběrů komunálních odpadů
v roce 2015
• Svoz objemného a nebezpečného odpadu

bude proveden ve dnech 11. 4. a 10. 10. 2015.

Stanovené zastávky pro mobilní sběry komunálních odpadů s časy
Zastávka

Čas

1). U trafiky „Žalov“

8.00–8.35 hod.

2). Ul. U Školky – rozcestí na Žalov

8.40–9.00 hod.

3). Na Hurťáku – u trafostanice ve Smetanově ulici

9.05–9.40 hod.

4). U Rybníčku –ul. Smetanova

9.45–10.20 hod.

5). Před samoobsluhou „Sádlo“ – č. p. 1036 v Lidické ulici

10.25–11.00 hod.

Svoz železného šrotu
proběhne v termínech:
Sběrná oblast č. 1: 13. 4. a 7. 9. 2015
Sběrná oblast č. 2: 20. 4. a 14. 9. 2015

6). Ul. Nad Vinicemi

11.05–11.40 hod.

7). Před sokolovnou

11.45–12.20 hod.

8). U samoobsluhy „Blažek“– č. p. 1379 v Havlíčkově ulici

12.25–13.00 hod.

9). Ul. Obránců míru –u paneláků

13.05–13.40 hod.

Ke shromažďování kovu (železného šrotu)lze využít chodník před nemovitostí, ze které kov pochází, a to nejdéle
2 dny před vyhlášeným sběrným dnem.

10). Ul. Třebízského –u garáží

13.45–14.20 hod.

11). Nad Čakovem –u ZUŠ

14.25–15.00 hod.

12). Na parkovišti před VÚAB

15.05–15.15 hod.

Do sběrné oblasti č. 1 pro sběr kovu (železného šrotu)
patří oblast od Hálkovy ulice východně, tj. převážná část
katastrálního území Roztoky.

13). U parkoviště „Koruna“

15.20–15.35 hod.

14). Bytové domy Solníky I

15.40–15.55 hod.

15). Na Panenské I – u vjezdu do areálu

16.00–16.15 hod.

Do sběrné oblasti č. 2 pro sběr kovu (železného šrotu)
patří oblast od Hálkovy ulice západně, tj. celé katastrální
území Žalova, nejzápadnější část k. ú. Roztoky.

16). Na Panenské II

16.20–16.35 hod.

17). Na Dubečnici

16.40–16.55 hod.

18). Ul. Lederova

17.00–17.15 hod.

• Svoz kompostovatelného odpadu

bude proveden ve dnech 14. 3., 4. 4., 18. 4., 2. 5., 16. 5.,
30. 5., 20. 6., 18. 7., 15. 8., 5. 9., 19. 9., 3. 10., 17. 10.,
31. 10., 14. 11. a 28. 11. 2015.

•

Provozní doba sběrného dvora
duben–říjen

listopad–březen

Pondělí

9.00–11.00 hod. a 13.00–17.00 hod.

9.00–11.00 hod. a 13.00–16.00 hod.

Úterý

10.00–11.00 hod. a 14.00–15.00 hod.

10.00–11.00 hod. a 14.00–15.00 hod.

Středa

9.00–11.00 hod. a 13.00–18.00 hod.

9.00–11.00 hod. a 13.00–16.00 hod.

Čtvrtek

10.00–11.00 hod. a 14.00–15.00 hod.

10.00–11.00 hod. a 14.00–15.00 hod.

Pátek

10.00–11.00 hod. a 14.00–15.00 hod.

10.00–11.00 hod. a 14.00–15.00 hod.

Sobota

8.00–13.00 hod.

8.00–13.00 hod. (každá třetí sobota v měsíci)

Neděle

zavřeno

zavřeno

Sběrný dvůr není otevřen ve dnech státních svátků

Výběrová řízení na obsazení pracovních pozic na městském úřadu
V současné době jsou vyhlášena výběrová řízení na obsazení tří pracovních pozic:

• Vedoucí odboru kancelář vedení města
• Referent pro přípravu a realizaci investic
• Právník (poloviční úvazek)
Uzávěrky přihlášek jsou již 16. 1. 2015.

Více informací naleznete na webových stránkách města: http://www.roztoky.cz/nabidky-prace-mu,
případně je poskytnu na tel. 721 943 221.
Jaroslav Drda, tajemník MÚ

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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Co Roztokám přinesl rok 2014
Předchozí rok skončil. Přinesl nám věci dobré i horší. Pro mě osobně to byl rok, který mi přinesl spousty báječných změn v osobním životě,
mnoho zážitků, pracovního nasazení i životních zkušeností. Pro naše město to byl bezpochyby také velmi zajímavý rok.

Nová škola

Investice

Nejdůležitější investicí let 2013 a 2014 byla
výstavba nového křídla naší základní školy.
Tato stavba byla plánována vlastně od třicátých let minulého století, kdy byla postavena
hlavní budova naší školy. Jedná se tedy o dílo
nejen dlouho očekávané, ale co se výše investice týče, i o dílo, které je jedno z největších
v historii Roztok. Přípravy na stavbu probíhaly posledních deset let. Vznikaly různé plány
a nerealistické projekty. Před čtyřmi lety jsme
museli začít od začátku a vše se podařilo stihnout. Prvního září 2014 bylo otevřeno nové
křídlo naší základní školy včetně tělocvičen.
Většina obyvatel Roztok se v nové škole již
byla podívat, proto ji nebudu popisovat. Jsem
přesvědčený, že bude dobře sloužit roztockým
školákům po dlouhá desetiletí.

I v opravách ostatní městské infrastruktury
jsme nezaháleli. Byla opravena Máchova ulice a stovky metrů chodníků. Kvalita roztocké
vody nebude ohrožena, protože byla renovována první komora našeho vodojemu, na tu
druhou dojde v roce 2015. Byl opraven i vodojem u sokolovny. Sportovce zajisté potěšilo
vystavění nového sportoviště u křižovatky
ulic Obránců míru a Masarykovy. Děti určitě
uvítají nový vodní prvek na Školním náměstí. To mimochodem postupně také prodělalo
hodně změn. Již to není park bez komunikací, ale opravdové zelené náměstí nejen s hezky opraveným pomníkem.

Kanalizace v Žalově
Další zlomovou událostí minulého roku bylo
zahájení prací na výstavbě kanalizace v žalovských ulicích Wolkerova, Na Valech a Pod
Řivnáčem. Jedná se také o nemalou investici
města, na kterou obyvatelé těchto ulic čekali
dlouhá desetiletí. Jedná se sice o poměrně zapadlé ulice čítající několik desítek domků, ale
je důležité, že i v této části našeho města budou moci lidé žít jako v jednadvacátém století.

Služby
Byla zavedena nová autobusová linka 359,
na kterou si všichni pomalu, ale jistě zvykáme. Začíná být čím dál využívanější. Na konci roku byla ve špičkách posílena i autobusová linka do Prahy.
V minulém roce jsme posílili městskou policii o jednoho strážníka. Snad to bude jeden
z prvních kroků ke zvýšení bezpečnosti v našem městě. Plánů v tomto směru máme hodně.
Byly posilovány služby pro naše seniory včetně rozšíření nabídky tísňového volání.

Kultura a sport
Naše město i nadále žilo svým bohatým kulturním životem. Tradiční akce doplnilo několik nových. Je dobře, že v Roztokách není
téměř žádný víkend, kdy by se něco zajímavého nedělo.
Roztoky žijí i rozmanitým sportovním životem. Významné úspěchy ve formě postupu
o ligovou úroveň výše či v boji o příčky nej-
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vyšší zaznamenaly nejen některé oddíly Sokola a fotbalový klub, ale i mnozí jednotlivci.

Ředitelé
V předchozím roce do svých pozic nastoupili dva noví ředitelé. Je to nová ředitelka MŠ
Havlíčkova a nový ředitel základní školy.
Do své práce se pustili s vervou. Doufám, že
jim elán vydrží a že s jejich prací budeme
všichni spokojení.

Volby
Zažili jsme také supervolební rok. Nejdříve
jsme na konci jara zvolili europoslance. Následně jsme volili naše zastupitele místní.
Jsem rád, že voliči dokázali ocenit naši práci
let předchozích, za což jim děkuji. V neposlední řadě jsme volili našeho senátora, kterým paradoxně není ten, kdo získal v Roztokách nejvíce hlasů. Vloni i předloni jsme
chodili k volebním urnám více než často,
proto asi všichni uvítáme jistý odpočinek,
který nám v tomto směru přinese rok nový
(neměly by se konat žádné volby).

Poděkování
Závěrem bych velmi rád poděkoval všem,
kteří v minulém roce udělali pro Roztoky
něco dobrého. Je vás tady opravdu mnoho
a moc si vaší práce vážím. Děkuji také všem
úředníkům městského úřadu, kteří přiložili
ruku a mysl k dílu, děkuji všem zaměstnancům naší školy a školek, děkuji pracovníkům
technických služeb, děkuji městským policistům i dobrovolným hasičům. V neposlední
řadě děkuji za práci všem zastupitelům a členům výborů a komisí.
Jan Jakob, starosta města Roztoky

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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Jak šel čas v roce 2014
29. 1.
5. 2.
12. 3.
23. 4.
15. 4.
19. 5.
19. 5.
28. 5.
11. 6.
1. 9.
10.–11. 10.
5. 11.
12. 11.
10. 12.
10. 12.

Zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení změny územního plánu v lokalitě
Panenská II s cílem upřesnit vymezení veřejně prospěšných staveb, nezbytných
komunikačních propojení a rozsah veřejné zeleně v tomto území
Zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení regulačního plánu na Dubečnici
Rada města jmenovala nového vedoucího městské knihovny
Zastupitelstvo města rozhodlo o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
na území města
Krajský soud zrušil pro procesní pochybení regulační plán Tichého údolí
Rada města jmenovala novou ředitelku MŠ Havlíčkova
Po přívalovém dešti vznikla lokální povodeň na Žalovském potoku
Zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení nového regulačního plánu pro Tiché
údolí
Rada města jmenovala nového ředitele ZŠ
Slavnostní otevření nové školní budovy
Proběhly volby do zastupitelstva města
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města byl zvolen starosta a dva neuvolnění
místostarostové
Rada města vyhlásila novou stavební uzávěru v Tichém údolí, časově omezenou
do 31. 12. 2016
Zastupitelstvo města přijalo změny ve vyhlášce o místních poplatcích – osvobození
třetího a dalšího dítěte z platby za odpady, snížení poplatku za psy
Zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku, která zakazuje provoz
loterií a jiných podobných her na území obce

Přehled investičních akcí dokončených v r. 2014
Akce

Termín dokončení

Dokončení rekonstrukce ulic Dobrovského a Máchova
Dokončení oprav a rekonstrukcí chodníků a ploch
na Školním náměstí,
Dokončení přístavby ZŠ, vč. vybavení ICT, nábytkem
a divadelní technikou
Opravy chodníků v ulicích Třebízského, Olbrachtova,
17. listopadu, Spěšného, park Tyršovo náměstí
Oprava levé komory vodojemu Žalov
Oprava vnějších izolací vodojemu Sokolovna
Vodohospodářská opatření v ulici U Zastávky
Úprava vodoteče Potoky v Žalově
Rekonstrukce komunikací a výstavba kanalizace v ulicích
Pod Řivnáčem a Na Valech – před dokončením
Dokončení víceúčelového hřiště na Obránců míru
Rekonstrukce bytového domu Jungmannova 286
Celkem

květen 2014
červen 2014
září 2014
prosinec 2014
prosinec 2014
listopad 2014
listopad 2014
říjen 2014
prosinec 2014
červen 2014
listopad 2014

Náklady v tis.
Kč bez DPH
4 000
1 150
75 000
1 704
3 330
500
245
385
6 085
1 081
745
94 225

Jaroslav Drda, Ivan Goll

Divadélko Kvítko v roce 2014
Náš spolek loutkařů Kvítko prozatím hrál
v pronajatých prostorách sportovně vzdělávacího centra Sokol Roztoky. Když už si diváci
zvykli na nový prostor a začala být návštěvnost
pro nás velice povzbudivá, museli jsme se
na podzim z technických důvodů přesunout
s ranečkem pohádek do přísálí tělocvičny. No,
naše divadlo to není, ale jsme za tento prostor
velice vděční. Sice nám vznikají komplikace
s přenášením rekvizit, loutek a světel, ale doufáme, že je to na nějaký čas a třeba se nám poda-

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

ří vrátit zpět do rekonstruovaných prostor Divadélka Kvítko v Nádražní nebo někam, kde to
bude pro loutková představení jako dělané.
Podařilo se nám získat do našeho spolku nové
mladé náctileté členky a i náš program se snažíme směrovat na věkovou skupinu nejen těch
nejmenších, ale i náctiletých. Bez finanční pomoci města Roztoky by asi spolek po 37 letech
živořil, až by zanikl, a tak velice děkujeme
za každou „kačku“, kterou věnuje město na projekty spolku roztockých loutkařů Kvítko.
Marie Bartulíková

Ohlédnutí za činností
MC Rožálek v roce 2014
Za úspěšné, co se činnosti roztockého mateřského centra týče, považujeme, že se nám
stále daří udržet aktivity nízkoprahové – naše
aktivity či kroužky může navštívit kdokoli,
pokud má zrovna čas a chuť za příznivý příspěvek a nemusí se zavazovat předplatným či
jinými administrativními překážkami. Toto
se nám daří především díky dobrovolníkům
a podpoře města Roztoky. Za další úspěch
považujeme, že jsme po delší době dostali
na sklonku roku kladné vyjádření k žádosti
v rámci Dobrého sousedství a v roce 2015 se
snad prostory mateřského centra Rožálek
dočkají úprav sociálního zařízení.
Václava Bromovská za celý tým MC Rožálek

Roztoky – město pro život
v roce 2014
Čtrnáctá sezona našeho působení byla nepochybně vydařená, a to díky neutuchajícímu
zájmu diváků a návštěvníků našich akcí.
Uspořádali jsme čtyři představení pro děti, tři
divadelní představení pro dospělé, večer francouzských šansonů, maškarní ples, dětský
den na Tyršově náměstí a Mikulášský karneval. Úspěšně se rozvíjí činnost dětského sboru
Roztocké děti, který navštěvuje téměř šedesát
dětí. Sbor absolvoval sedm veřejných vystoupení, z nichž jmenujme aspoň zpívání při
rozsvěcení vánočního stromu na náměstí
a pásmo koled v Domově Alzheimer.
Akce a činnost našeho spolku podpořily
město Roztoky, Letiště Praha a Přemyslovské střední Čechy, kterým velice děkujeme,
stejně jako řadě místních drobných sponzorů, které pro nedostatek místa nemůžeme
všechny jmenovat, ale bez nichž by naše
činnost nebyla možná.
Vlaďka Drdová

Junák – bilancování roku
2014
Loňský rok jsme zahájili třetím ročníkem
úspěšného roztockého Skautského plesu.
Kromě pravidelných schůzek zažili naši
skauti a skautky výpravy na mnoho zajímavých míst naší republiky a o letních prázdninách strávili několik týdnů na táborech
v srdci přírody. Pro naše vedoucí jsme uspořádali zdravotnický kurz.
Lukáš Hejduk, Junák – svaz skautů
a skautek ČR, středisko Lípa Roztoky, z. s.
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Čertíci
V sobotu odpoledne se tělocvična opět zaplnila malými i většími
čertíky s jejich rodiči a prarodiči. Bylo připraveno 12 čertích stanovišť.
Nejtěžším úkolem bylo přišít záplatu na pytel a jízda na pekelném
stroji. Domů si děti nesly dva čertíky. Jednoho sladkého a toho druhého si vyrobily z ruličky od toaletního papíru. Po splnění úkolů na děti
čekaly dvě čertice, se kterými si zatancovaly. A Liduščino divadlo
mohlo začít hrát Zimní pohádku! Letos bylo divadélko v přísálí a občerstvení bylo na pódiu. V „bufetu“ to vonělo čerstvými lívanečky,
perníčky, lineckými koláčky, svařákem, medovinou, kávou a ovocným
čajem. Fotografie z akce najdete na http://tj-sokol-roztoky.rajce.idnes.
cz/USPAVANI_CERTIKU_2014
Ráda bych poděkovala za předprodej lístků OLZE Bábové (OBUV,
Tyršovo náměstí), za pomoc s průběhem a úklidem akce RADCE Kubánkové (a také za čertí tancování), LÍDĚ Brajerové, MARTĚ Čížkové,
LÍBĚ Adamczykové, MÍŠE Čepelové a JIRKOVI Klimasovi, mým dětem
VALČE a DANOVI a za fotodokumentaci RENÁTĚ Kolářové.
U nejtěžších stanovišť pomáhaly dětem s plněním úkolů čertí pomocníci: MARKÉTKA Kubánková, VERČA Kubánková, LUCKA Čepelová,
HANKA Klimasová, ELIŠKA Adamczyková, EMA Adamczyková,
ONDRA Čepela a MAREK Klimas, kterým také moc děkuji.
Akce TJ SOKOL byla podpořena MĚSTEM ROZTOKY a Studiem
NEPOSEDNÁ PASTELKA.
Martina Sasková, cvičitelka všestrannosti TJ SOKOL
www.sokroz.cz

Městská knihovna informuje
V minulém roce jsme do knihovny získali
862 knih, máme přes 800 čtenářů, kterým
jsme půjčili přes 29 000 knih domů, uspořádali jsme 8 autorských čtení, přednášek a seminářů, za což patří největší poděkování
lektorům.
Pětkrát jsme se v knihovně smáli s Davidem
Zahradníkem a šestkrát Adéla Chvojková
četla dětem, oběma bych chtěl poděkovat
za trpělivost a skvělou práci, kterou u nás
odvádějí.
Nabízíme vám zkrácený výběr ze 121 nových
knih zakoupených do městské knihovny během měsíce prosince 2014, více informací
v katalogu knihovny: knihovna.roztoky.cz –
odkaz Katalog – seznamy a novinky.

• Beletrie

Clarke, S. Jeho Veličenstvo Bertie (Víte, kdo
jako úplně první vystoupal na Eiffelovu věž?
Kdo si nechal ušít první smoking a proč?)
Devátá, I. Radši nekoukat (Kniha fejetonů
o lásce, vztazích, nemocech, běžném životě
a třeba i bulváru.)
Moriarty, L. Manželovo tajemství (Moje
drahá Cecilie, pokud tohle čteš, tak jsem už
mrtvý.)
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• Detektivky

Sigurdardóttir, Y. Plavba smrti (Do přístavu
v Reykjavíku vplouvá luxusní jachta a plnou
rychlostí naráží do mola. Navíc je úplně liduprázdná!)
Margolin, P. M. Uprchlík (Další případ obhájkyně Amandy Jaffeové. Tentokrát má obhajovat Charlieho Marshe, obviněného
z vraždy člena Kongresu, Arnolda Popea ml.,
s jehož manželkou měl poměr.)
Vondruška, V. Ďáblův sluha (Mocný jihočeský velmož Oldřich z Hradce se soukromě
obrátí na královského prokurátora a správce
severních Čech Oldřicha z Chlumu s prosbou o pomoc.)
O těchto i dalších knihách se dozvíte více
informací na webových stránkách nebo
v MK.

Program na leden:

13. 1. Smích (vstupné dobrovolné 50 Kč, začátek 18.30)
21. 1. Čtení s Adélou – Slonům vstup zakázán, pro děti od 3 do 6 let začátek v 16.15
(zdarma)
22. 1. Prezentace a jak ji zvládnout, od přípravy až po mluvený projev. Jak si poradit
s prezentací ve firmě, na co nezapomenout

a na co si dát pozor při přípravě i samotné
prezentaci. Přednášející: Lenka Švecová, jednatel firmy ABRENA Solution, působí jako
mentorka a vedoucí sekce v neziskové organizaci Business & Professional Women Praha II (zdarma od 10.00 do 12.00)
27. 1. Jak se daří českému králi? Vymřeli
opravdu všichni Přemyslovci? Můžeme potkat potomky Karla IV.? Jak a kde žijí potomci českých králů dnes? Přednáší Mgr. Petr
Nohel (vstupné dobrovolné 50 Kč, začátek
od 18.30)

Na únor připravujeme:

4. 2. Čtení s Adélou (16.15–17.15)
10. 2. Smích (18.30)
17. 2. Léčivá moc konopí (18.30)
18. 2. Čtení s Adélou (16.15–17.15)
19. 2. Jak komunikovat s dětmi, aby se rozvíjely a byly samy sebou (10.00–12.00)
Více informací na webových stránkách
knihovny či ve facebookové skupině Roztocká kultura(https://www.facebook.com/
groups/711785835577674/)

Za městskou knihovnu Mgr. Michal Špaček
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Středočeské muzeum v roce 2015
Zámek
2002, čeká na návštěvníky od června 2014 zrestaurovaný např. Renesanční sál

nástěnné malby představují jedinečné malířské dílo srovnatelné se soudobými
malbami dvorského okruhu Václava IV. Ve zrekonstruovaných prostorách zámku
vznikly dvě zcela nové prohlídkové trasy. Expozice Vrchnostenská správa panství
aneb jak bydlel a úřadoval pan správce přibližuje chod lichtenštejnské správy
panství Roztoky a velkostatku (1623–1803), jeho kancelář i nezbytné obytné zázemí
včetně kuchyně a spižírny. Historicky odráží závěr knížecí držby panství, dobu
kolem roku 1800.
Prohlídková trasa pokračuje expozicí
na letní byt, která se věnuje významnému fenoménu vilových letovisek vznikajících

1870–1940, a to včetně dobové módy.

Areál zámku
Skrývá řadu architektonicky zajímavých a historicky cenných prostor, zámek
nabízí historické expozice, hospodářské budovy slouží pro pořádání výstav
a kulturních programů. Samotný zámek má bohatou historii a prošel složitým
stavebním vývojem. První zmínky ze 13. století dokládají vznik vodní tvrze. Na
sklonku 14. století zde dali pražští měšťané, bratři Eberhard a Reinhard z Remeše,
postavit nový palác s kaplí, sevřený dvěma věžemi. Na přelomu 16. a 17. století
rytíři Boryňové ze Lhoty přestavěli tvrz na renesanční zámek, který byl upraven
v 18. století do dnešní podoby.

Ateliér Zdenky Braunerové
a kulturního dění. Navozuje atmosféru původního prostředí ateliéru, který si nechala

Braunerové. Podrobný program na www.muzeum-roztoky.cz. Po zprovoznění
pokladna@muzeum-roztoky.cz.

Otevřeno
celoročně: středa–neděle 10–18 hodin
Kontakt
e-mail: muzeum@muzeum-roztoky.cz, pokladna@muzeum-roztoky.cz
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galerie
kabinet

malá
výstavní síň

areál zámku

návštěvnické
centrum

Betlémy, tentokrát tištěné 1. února

ateliér ZB

do 30. června

Predátoři
obratlovci proti obratlovcům

do 30. září

do 30. června

Festival Zámeček
tradiční multižánrový
festival hudby

Den Země

22 23 24 25 26 27 28 29 30 2
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Mezinárodní
den muzeí

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Muzejní noc
Salon Zdenky Braunerové
(slavnostní otevření Ateliéru)

Veteráni
36. ročník jednodenní výstavy
historických vozidel

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Dobřichovické vily
sídla pražské honorace

Svět hraček
historie dětské hračky (1880–1980)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Masopust
tradiční průvod masek

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

Tříkrálová Okoř
tradiční turistický pochod

1
2
3
4
5

velká
výstavní síň

KÁKÁKÁ Ateliér intermediální tvorby prof. Milana Knížáka 4. ledna;

jednodenní
akce

Konec výstav z roku 2014:

výstavy

KULTURA
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do 1. listopadu
do 22. listopadu

Český plakát...
přehlídka plakátové tvorby ze sbírky Agentury ProVás

do 29. března 2016

Pellé – Braunerová Pellé - Brauner
zkřížené osudy mezi Čechami a Francií
destins croisés entre la Bohême et la France

24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

do 27. března 2016

Adventní neděle

Připravujeme na rok 2016: IQ Park – Hry a klamy 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

do 1. května 2016

OPUS MUSIVUM
mozaika ve výtvarném umění

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Den Středočeského
kraje

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Dny evropského dědictví
(EHD)

Mezinárodní den
archeologie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Šermířské
rozvernosti
rozloučení

30 31

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Marie Fischerová-Kvěchová

7
8
9
10
11
12

do 31. října

Letní keramická plastika
mezinárodní výstava výtvarných děl

KULTURA
Vážení přátelé muzea,
Dovolte mi poděkovat Vám za přízeň
a spolupráci v roce 2014. Bude nám ctí
a potěšením, když Váš zájem o dění v muzeu
bude pokračovat i po celý nadcházející rok…
Přeji Vám klidné vánoční svátky a v roce 2015
řadu zajímavých kulturních zážitků.
Přinášíme vám Kalendář akcí 2015.
Za Středočeské muzeum v Roztokách
Ing. Marcela Uhlíková, Programové oddělení
www.muzeum-roztoky.cz, tel. + 420 733 710 567; 233 029 042
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KULTURA

KULTURNÍ KALENDÁRIUM – leden, únor
Pá 28. 11.–1. 2.

Betlémy, tentokrát tištěné

Středočeské muzeum, Roztoky

So 10. 1.

Tříkrálová Okoř 2015 – startuje se od 7.30–9:00 hod. Odjezd z Roztok v 8.00 hod autobusem.
Info na chalupy@a-tom.cz

Start: Praha 6, cíl: Středočeské
muzeum, Roztoky

Ne 11. 1.

Pohádky ze zoo – divadlo Hračka Od: 15.00 hod.

Sokol, Tyršovo nám.

Čt 22. 1.

Prezentace a jak ji zvládnout – seminář 10.00–12.00 hod.

Městská knihovna, Roztoky

So 24. 1.

Skautský ples – hraje kapela All Right Band, předtančení, tombola, hry, soutěže, hlídání dětí.
Více na Facebooku a www.skautiroztoky.cz Od: 19.00 hod.

Sokolovna Tyršovo nám.,
Roztoky

Ne 25. 1.

O zvědavém slůněti – divadlo V kufru Od: 15.00 hod.

Sokol, Tyršovo nám.

Ne 8. 2.

Mlsná princezna – Liduščino divadlo Od: 15.00 hod.

Sokol, Tyršovo nám.

Pá+So
13.–14. 2.

Masopust – v Roztokách a Úněticích .Veselá masopustní společnost v čele s Královnou, Medvědem
a dalšími váženými maškarami. Více http://www.roztoc.cz/

Roztoky, Únětice

Út 17. 2.

Zdraví dětí aneb co vás zajímá – nejčastější chronická onemocnění dětí, první pomoc Od: 16.30 hod.

ZŠ Roztoky, Školní nám.

Čt 19. 2.

Jak komunikovat s dětmi – seminář 10.00–12.00 hod.

Městská knihovna, Roztoky

Semináře v městské knihovně
V říjnu 2014 nezisková organizace Bussines &
Profesional Women Praha II (BPWČR) realizovala pilotní vzdělávací semináře v Roztokách. Děkujeme všem, kteří nám pomohli při
jejich zajištění, zejména městskému úřadu, vedoucímu městské knihovny, organizacím Roztoky – město pro život, Lexik, Rožálek a dalším,
se kterými jsme navázali spolupráci. Účastníci

seminářů vytvořili výbornou atmosféru plnou
pozitivní energie a zájmu. Pro příští rok připravujeme témata, která jsou jak z oblasti profesního vzdělávání, tak z oblasti výchovy dětí. Naším cílem je, aby se semináře staly nejen
místem aktivního vzdělávání, ale i platformou
vzájemné spolupráce, pomoci a předávání zkušeností mezi účastníky navzájem.

Posláním organizace BPWČR je dlouhodobá
podpora žen zejména v oblasti profesního
růstu prostřednictvím aktivního vzdělávání,
mentoringu, vybraných projektů a rozvojových programů.
Těšíme se na setkání s vámi.
Lenka Švecová, www.bpwcr.cz
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K PRONÁJMU
rodinný dům
v Roztokách
(Solníky)

Mgr. Olga Tretiníková
realitní makléř

602 946 990
olga.tretinikova@re-max.cz
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ŽIVOT V OBCI

Koledy v domově
Alzheimer
Předvánoční atmosféru
Domova Alzheimer v Roztokách zpříjemnil sobotního odpoledne 20. 12. pěvecký sbor Roztocké děti.
Jejich kouzelné vystoupení, pod vedením paní
Vladimíry Drdové, doprovázené kapelou rodinných příslušníků, naladilo struny v každém
z přítomných klientů,
návštěvníků i zaměstnanců. Mezi téměř třicítkou dětí byly postavičky
tří králů, které navštívily
malý Betlém a předaly
dary Ježíšovi. Dojemné
zpěvy podnítily ostatní
k tomu, aby se připojili.
Chór zpívajících, čítající
rozličné věkové kategorie, byl nádherným zážitkem a zároveň příjemným zpestřením adventního času v duchu prastarých křesťanských svátků.
S pozdravem
Ing. Lenka Rothová, provozní manažer
Domov Alzheimer Roztoky u Prahy o.p.s.

V Žalově bydlí hlava
českých monarchistů
Od konce listopadu můžeme
v Roztokách, Žalově i v autobusu do Prahy potkávat předsedu
českých monarchistů. Je jím
Mgr. Petr Nohel, který byl zvolen předsedou monarchistické
strany Koruna Česká na jejím
23. generálním sněmu (ten se
tradičně koná o posledním listopadovém víkendu).
Koruna Česká dlouhodobě usiluje o změnu státního uspořádání
České republiky na parlamentní
monarchii. V říjnových senátních
volbách se stala parlamentní stranou ziskem senátorského mandátu v senátním obvodu Plzeň-město (v koalici s ODS, senátor
Ing. Lumír Aschenbrenner)
a kromě účasti ve volbách je veřejnosti známá zejména pořádáním monarchistických pochodů
28. října či organizací petice
www.zrusmeprezidenty.cz.
Dlouholetý předseda Koruny
Václav Srb, který vedl stranu

od roku 2003, se rozhodl již
znovu nekandidovat, takže se
o předsednické křeslo utkali
genealog Petr Nohel (38)
s právníkem Petrem Krátkým
(39). Ani jeden z kandidátů nebyl ve vedení strany žádným
nováčkem, konkrétně Petr Nohel byl již mj. moravským zemským hejtmanem, generálním
sekretářem i místopředsedou
strany.
Výsledek volby byl (až nečekaně) jednoznačný – Petr Nohel
obdržel přes 70 % odevzdaných
hlasů a získal tak velmi silný
mandát na čtyřleté funkční období. Bude jistě zajímavé sledovat, jak se bude Petru Nohelovi
dařit v čele jedné z nejstarších
polistopadových stran. V propagaci vznešených monarchistických ideálů je namístě popřát
mu mnoho zdaru.
Radim Špaček

Masopust
Víkend 13. a 14. února 2015 bude letos patřit rozvernému a slavnému masopustu.
V nejhlubší zimě, tak jako pokolení před
námi, vymeteme spíže a udírny a s břichy
plnými dobrot a ušima plnýma muziky si
připomeneme, že přežít zimu sice není žádný
špás, ale na jejím konci nás čeká jaro a obrození všeho dobrého.
Masopustní veselice vždy nabízely alespoň jednou za rok si ulevit od norem a rolí a pomocí
masky se vypořádat s vrchností, lidskou hloupostí, neoblíbeným sousedem a podobně.
Pokud se o tuhle taškařici nechcete nechat připravit, přijďte prosím řádně namaškařeni – vaší
tvořivosti se meze nekladou. Něco k zapůjčení
a pomalování bude samozřejmě i na místě.
Masopust je lidová slavnost, kde něco jako
„divák“ vlastně nedává žádný smysl…
Svátek zahájí páteční obchůzka tradičních
masek s muzikou a vinšováním a v sobotu nás
čeká velký průvod městem, setkání s přespolními masopustníky na Holém vrchu a celý
svátek zakončíme v Úněticích tancovačkou.

Královna masopustu
Foto: Josef Mirovský

Tomáš Zděblo, Sdružení Roztoč, www.roztoc.cz

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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Co by byl masopust
bez královny?
Holky, dívky a dámy, věnujte pozornost následujícímu sdělení, které může od základů změnit vaši existenci. Ačkoliv se to moc nezdá, jaro
se již chystá a s ním i velevážený roztocký masopust. Proto se všem osobám ženského pohlaví na vědomost dává, že masopustní výbor vyhlašuje konkurz na nejdůležitější, nejváženější,
nejpoťouchlejší a nejvíce fotografovanou
maškaru (tedy vlastně hned po maškaře Klibny), kterou je Královna masopustu.
Budoucí královna musí splnit následující
podmínky.
Být minimálně 18 let stará.
Bydlet v Roztokách nebo nejbližším okolí.

•
•

• Být svobodná (tedy alespoň aktuálně). • Bude spolu se svým koněm váženým hos• Mít vlastního koně (rozuměj dva ochotné tem večerního plesu v nedalekých Úněticích.
silné hochy, kteří ponesou masku Klibny,
• Budoucí královny, hlaste se do 30. 1.
na které královna v průvodu pojede).

•

2015 na e-mail: omarek@volny.cz. Nezapomeňte nám napsat, proč zrovna vy budete
tou nej… nej… nej… královnou, jak se
chystáte ocenit své věrné maškary a další
nápady, které z vás učiní tu nejlepší a nejkrásnější královnu. Proto neváhejte a přihlaste se do konkurzu na Královnu roztockého masopustu 2015.

•

Další informace o masopustu naleznete
v řádný čas na www.roztoc.cz.

•

Za přípravný masopustní výbor

Ta, které bude tato čest udělena, může se
těšit na následující požitky a výhody:
Pro průvod jí bude dle poslední módy
a za přispění renomovaných salonů ušit honosný háv, který jí bude leckterá Roztočačka závidět.
Na dobu průvodu se královna stane ne
omezenou vládkyní nad celým průvodem
a všemi maškarami.
Během průvodu královně budou vzdávány pocty, o kterých se starostům a starostkám
tohoto města ani nesní.
Bude ji doprovázet ctihodný fraucimor,
jenž královně zajistí veškeré pohodlí a zábavu.

•

Ondřej Marek

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Odešla Ludmila Zaorálková
Dne 5. prosince nás ve věku 86 let opustila
Ludmila Zaorálková, emeritní ředitelka
Základní umělecké školy v Roztokách.
V sedmdesátých letech vyučovala hru
na klavír, ve školním roce 76/77 byla
jmenována zástupkyní a o rok později
ředitelkou tehdejší Lidové školy umění.
Její pedagogická činnost byla vždy na vysoké úrovni, pod jejím vedením vyrostla
řada zdatných klavíristů. Za jejího působení se škola přestěhovala do montované
budovy v Jungmannově ulici (1978).
V roce 1984 odešla do důchodu, v pedagogické práci však pokračovala v LŠU
Kralupy. V září 1994 nastoupila do naší
ZUŠ jako korepetitorka tanečního oboru,
který pomáhala založit, a zde pracovala
až do roku 2006. Po odchodu se i nadále
živě zajímala o činnost roztocké ZUŠ.
Všichni jsme ji znali jako noblesní a společenskou dámu, která příznivě působila
na atmosféru ve škole.
Vzpomínají kolegové ze ZUŠ Roztoky

Děkujeme všem přátelům a známým
za účast na pohřebním obřadu
a za tichou vzpomínku na naši zesnulou,
paní Ludmilu Zaorálkovou.
Děkujeme za projevenou soustrast.
Rodina
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Většinou si stěžujeme a nejsme
spokojeni např. se stavem vozovky,
zatím nevyřešené kanalizace,
zastaralým vodovodním řadem, ale už
se blíží doba, kdy bude i toto
v pořádku.
Tentokrát místo stížnosti chceme
pochválit za výstavbu lávky, která
spojuje cestičku z lesa s ulicí
U Zastávky, kudy si krátíme cestu
na vlakové nádraží v Žalově.
Zpočátku se nám to příliš nelíbilo, ale
po dokončení a umístění několika
schůdků jsme nadšeni.
Chodíme tam velice často a máme
z toho radost.
Ještě jednou chválíme a děkujeme.
Za obyvatele Wolkerovy ulice
rodina Maruškova.

Děkujeme dětem
a paní ředitelce
Bc. Janě Kellerové
z MŠ Spěšného za vyrobená novoroční
přání, která jsme rozeslali našim
obchodním partnerům.
Vinařství Ludwig, s.r.o.

Poděkování všem,
kdo nás v minulém roce
podporovali
Rádi bychom i touto cestou
poděkovali všem, kdo nás v minulém
roce podporovali během našich
setkávání dětí a mládeže při sboru
Církve československé husitské,
především však paní farářce
Mgr. Jarmile Kučerové, která pro
nás trpělivě připravovala jak
materiální, tak duchovní zázemí
sboru.
Děkujeme také novému kazateli
bratru Albertu Rocchinimu za jeho
podporu a nové nápady do programů
schůzek.
I pro rok 2015 připravujeme
zajímavý program našich setkávání,
vždy první neděli v měsíci, složený
z návštěv spřátelených sborů nejen
Církve husitské, podpory zvířátek
v různých zoo, seznámení se
a pomoci potřebným dětským
kamarádům, výletů do blízkého
a vzdáleného okolí Roztok apod.
Ještě jednou děkujeme a přejeme
všem do nového roku hodně štěstí,
zdraví a mnoho Božího požehnání.
Za děti z „mládeže CČSH“
Toník Rozkydal

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

NÁZORY A KOMENTÁŘE

Vůdčí role politiky, nebo práva?
V prosincovém čísle Odrazu zveřejnila paní Jitka
Šrejberová článek Revitalizace průmyslového areálu
Nádražní 23 v Roztokách
u Prahy aneb Náš vztah
k urbanizované krajině, kterým vyjádřila svůj
důrazný nesouhlas s demolicí starého industriálního areálu v Nádražní ulici.
V tomto ohledu s ní naprosto souzním, neboť zbouráním těchto továrních budov z poloviny 19. století nevratně odešlo kus historie
našeho města. I pro mě je to smutný příběh
necitlivosti soukromého majitele k historické paměti místa. To, že v posledních letech
vypadaly budovy nevábně, nebyla chyba
města. Nikdy nebyly v jeho majetku, do devadesátých let je vlastnil VÚAB, posléze byly
vráceny v restituci dědici rodiny Wohanků.
Pro zachování areálu jsem já osobně, i další
členové Sakury, vynaložil velké úsilí, a to
nejen článkem Bourat, či obnovovat z roku
2012, který, jak píše autorka, „obsahuje řadu
zajímavých postřehů“. Jako perličku v této
souvislosti jen poznamenám, že dva týdny
po zveřejnění mého článku v Odrazu šla
k zemi nejzachovalejší část areálu. Demoliční
výměr totiž vydal Stavební úřad Roztoky
(coby orgán státní správy) již v předchozím
roce. Jednal jsem také s památkáři, zvažoval
jsem návrh na památkovou ochranu, konzultoval jsem věc i s odbornými pracovnicemi
Středočeského muzea. Jednal jsem i přímo
s vlastníkem, kdy již v roce 2005 jsem mu
ještě coby starosta předal složku podkladů
pro podání žádosti ministerstvu pro místní
rozvoj v rámci nového dotačního titulu
na obnovu historických průmyslových areálů
Brownfield. Nevím, jak pokračovala jednání

s vlastníkem ve volebním období 2006–2010,
kdy jsem z radnice odešel, ale po roce 2010
byla tato jednání vedením města opět obnovena. V té době však již bylo zřejmé, že majitel má zcela jasnou představu o budoucnosti
celého továrního areálu, tedy o jeho demolici
a výstavbě nového bytového areálu s cílem
maximalizovat svůj zisk. Rekonstrukce stávajících objektů by byla pochopitelně nákladnější než nová výstavba.
Tímto můj souhlas s autorkou článku končí,
neboť v dalším textu dala bohužel před fakty
přednost svým spekulacím. Jednak se usvědčila z neznalosti platné legislativy, vzájemných vztahů fungování samosprávy a státní
správy, ale co hůře, hodila celý malér s likvidací staré Oesingerovy (Wohankovy) továrny na hlavu vedení města, které, jak píše,
„propáslo možnost vést dostatečně silný dialog s vlastníkem, podložený nejen studiemi,
ale také jasně definovanými názory na svůj
vlastní další urbánní rozvoj“. Pominu to, že
v rozhodném období ještě žádná podpůrná
studie neexistovala, že nebyla ani valná
ochota zastupitelstva pořídit pro tuto oblast
alespoň regulační plán. Nevím, jak vypadá
„dostatečně silný dialog“ v představách autorky. Pokud jsem u těchto jednání byl osobně přítomen, byla dosti tvrdá, někdy i hodně
emotivní, s řadou expresivních výroků, zejména vůči mé osobě, které, řekl bych, byly
až společensky „na hraně“. Pistolí jsme ale
na investory nemířili…
Jak jsem se již zmínil, vlastník nikdy vážně
neuvažoval o zachování průmyslových budov, a tomu odpovídal i směr vyjednávání
města po roce 2010, které bylo zaměřeno
zejména na podstatné změny v původním
projektu. Nechali jsme zpracovat dopravní

studii (dokonce dvakrát), hlukovou i emisní
studii (o relevantnosti těchto studií mám své
pochybnosti, ale to by bylo na jiný článek).
Když se naše představy o hloubce změn zcela
nenaplnily, přesvědčili jsme své koaliční kolegy, aby se město proti územnímu řízení
odvolalo – a krajský úřad odvolání vyhověl
a (v srpnu t. r.) vrátil věc stavebnímu úřadu
k novému řízení. Nicméně jak vidno, demolici starých budov to nezastavilo.
Co mě v článku zneklidnilo, je tvrzení autorky, že „přitom zde skutečně stačilo předchozí
politické reprezentaci v minulém volebním
období využít vůdčí role politiky“, jak doporučuje v článku citované kompendium. Vůdčí role politiky jsme si za 40 vlády jedné
strany užili dosytosti, a proto byla také
po roce 1989 zvolena vůdčí role práva.
V tomto režimu je samozřejmě všechno složitější, neboť již nestačí, aby zvedl telefon
krajský či okresní tajemník KSČ a postavil
příslušného odpovědného úředníka „do latě“,
ale je to tak dobře. Nadvláda politiky nad
právem se vždy zvrhla v despocii. Abych ale
nebyl příliš dogmaticky „černobílý“ musím
připustit, že vůdčí role práva se nám v uplynulých 25 letech poněkud zvrhla ve vůdčí
roli peněz, jako průvodní jev raného tržního
hospodářství, kterýmžto obdobím se momentálně klopotně prodíráme.
Upřímně se těším na to, že Strana zelených
bude i nadále usilovat o to, aby jednotlivá
místa v Roztokách „neztrácela svou identitu“,
jak píše J. Šrejberová, ale také uvítám, když
noví zastupitelé za tuto stranu budou vycházet
více z faktů než z domněnek a pocitů.
Stanislav Boloňský, 2002–2006 starosta města
2010–2014 místostarosta

Postřehy (zaujatého) pozorovatele
Ve středu 10. prosince 2014 se uskutečnilo
první pracovní zasedání zastupitelstva města
v novém složení. I pro mě to byla velká změna, neboť jsem se ho poprvé zúčastnil nikoliv
jako jeho člen, ale jen jako divák – a tak se
možná i trochu změnil úhel mého pohledu…
Zastupitelé se celkem bez větších problémů
vypořádali s olbřímí agendou, možná i díky
tomu, že noví zastupitelé, jichž je polovina
celkového počtu, zatím spíše jen pozorně
naslouchali, než aby nějak razantně vstupovali do diskuse, což bylo určitě na místě.
Hlavním diskutujícím a oponentem koaličních
návrhů byl Martin Matas, dlouholetý zastupitel
a lídr Strany zelených. Vyslovoval se prakticky
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ke každému bodu, a to i několikrát, ale je třeba
říci, že celkově byla diskuse mnohem kultivovanější a věcnější než v minulém volebním
období, kdy jednání zastupitelstva často připomínala výjevy ze žižkovské pavlače.
Několik kolizních bodů se však přece jen
vyskytlo. Nejprve otázka pracovní doby starosty, když zelení přišli s požadavkem pracovní úvazek starosty, příp. místostarostů
přesněji definovat, což však nemohlo mít
naději na úspěch, protože pracovní doba
uvolněných zastupitelů, a tedy i starosty, není
zákonem o obcích nijak stanovena.
Druhým bodem „na hraně“ bylo opakované
hlasování o věci, která na předchozím jedná-

ní neprošla. Šlo o doplnění člena kontrolního
výboru za ODS, přičemž byl navržen opět
stejný kandidát jako při předchozím ne
úspěšném hlasování. Zákon sice přímo nezakazuje hlasování o téže věci vícekrát, jde ale
o postup neobvyklý, který není v souladu
s místními zvyklostmi. Tentokrát kandidát
ODS prošel, a to nejnutnějším počtem
11 hlasů.
Další úlitbou koaliční dohodě byla úprava
obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, v rámci které byly razantně sníženy
poplatky ze psů. To je vpravdě dekadentní
nápad, neboť psi už v Roztokách vesměs neslouží k ostraze domů, a nejsou tedy nezbyt-

19

NÁZORY A KOMENTÁŘE
ností jako v podhorské samotě, ale spíše jsou
jen domácími mazlíčky. Snížení poplatku
také ignoruje fakt, že jeho výše má i regulační funkci. Ať se nám to líbí, nebo ne, chov
zvířectva životní prostředí ve městě zatěžuje
a poplatek by to měl zohledňovat.
Poslední moje připomínka se týká chabé
účasti veřejnosti na jednání. Na tomto prosincovém kolísala účast přítomných občanů
(včetně mě) mezi třemi a sedmi. Nechce se mi
věřit, že by osud města byl lidem tak lhostejný.
Zdá se, že občané přijdou na zasedání ZM jen
v případě, když jim hodlá developer postavit

před okny mrakodrap. Musím jen zopakovat,
že všechna zasedání obecního zastupitelstva
jsou přístupná veřejnosti. Toto ustanovení
platí již 150 let od roku 1864, kdy bylo přijato
říšským sněmem obecní zřízení. K jeho zrušení nedošlo ani za komunistické totality, kdy se
naopak účast veřejnosti vyžadovala. Jen pro
zajímavost jsem nahlédl do archivních materiálů, z nichž jsem vyčetl, že např. před 30 lety,
kdy již účast veřejnosti na plenárních jednáních Městského národního výboru nebyla tak
říkajíc „dobrovolně povinná“, se jich účastnil
nesrovnatelně větší počet občanů. V roce 1984

bylo jednání v průměru přítomno 100 občanů
(naproti tomu účast poslanců byla dosti špatná, jen kolem 65 %). Přímo v Roztokách byla
účast dokonce 135 občanů na jednání, neboť
nižší čísla ze Žalova byla ovlivněna malou
kapacitou sálu. V roce 1982 dosáhla průměrná účast dokonce kolem 150 občanů na jedno
jednání. Přitom před rokem 1989 jsme to tak
říkajíc „neměli ve vlastních rukou“, teď máme
demokratické poměry, ale zájem žádný. To je
dosti smutný poznatek.
Stanislav Boloňský

ČSSD v tom nejede
S velkým překvapením
jsem si v minulém čísle
Odrazu přečetl, co všechno má u nás na svědomí
ČSSD. Nevím ale o tom, že
by se konala nějaká schůze
MO ČSSD, která by rozhodla, že přenechám
svůj mandát svému náhradníkovi. A byla by
také celkem o ničem. Ani vyloučit za to, že
jsem je všechny přeskočil, by mne nemohli,
protože nejsem členem.
Je ale pravda, že mi v minulém volebním
období někteří členové ČSSD vyčítali, že se
nechovám jako správný opoziční zastupitel
a že nám to voliči spočítají. Tedy nikoli mně,
ale straně jako celku. Opravdu nejsem a ani
nechci být tvrdým a zásadovým opozičním
zastupitelem. Vzhledem ke své povaze se totiž dříve nebo později skamarádím nejen
s Marťany, ale i s Venušany, a dokonce
i s Plutoňany. A za svůj největší úspěch v minulém volebním období považuji to, že se
mi, jako předsedovi kontrolního výboru,
podařilo uprosit vedení města, aby nakonec

přece jen plnilo všechny podmínky poskytnutí dotace na výstavbu školy i proti vůli
poskytovatele. Jednu dobu to dokonce vypadalo, že na té kandidátce ani nebudu.
Nebyl to tedy mocenský zásah zlé a ošklivé
strany, která ignoruje přání svých voličů, ale jen
a jen moje rozhodnutí. A chceme-li myslet
bulvárně, pak to tedy byla moje osobní zrada
mých osobních voličů. Tedy těch, kteří z naší
kandidátky dali hlas jen mně. A ti mají s voliči
sociální demokracie společné jen jedno. Mne.
Rozhodování to nebylo lehké. Jsem velkým
příznivcem tohoto volebního systému, kdy
každá strana dostane tolik mandátů, kolik si
zaslouží, ale o tom, kdo ji bude zastupovat,
rozhodnou voliči stran ostatních a ti, kdo
volí jednotlivce napříč kandidátkami. A doufám, že to není proto, jak se ke mně tento
volební systém zachová vždy, když někam
kandiduji. Moje rozhodnutí mi tedy dost
usnadnilo to, že mezi mnou a mým náhradníkem byl rozdíl jen 13 hlasů. Obava, že
místo mne nastoupil někdo, koho voliči nechtějí, je tedy lichá. Jak kdo.

Vyvodil jsem osobní odpovědnost z volebního neúspěchu, za který považuji to, že se nám
nepodařilo navýšit počet mandátů. A přenechal jsem své místo člověku, který, díky svým
povahovým vlastnostem, bude obecně rozšířenou představu o tom, jak se má chovat
opoziční zastupitel, naplňovat lépe než já.
Člověku, který naší volební kampani věnoval
víc času a energie než my všichni ostatní dohromady. Člověku, jehož volební plakát byl
napaden, z mně zcela nepochopitelných důvodů, dosud neznámými pachateli. Člověku,
který prosadil, že jsem na té kandidátce vůbec
byl. Svému kamarádovi, kterého jsem před
čtyřmi lety já sám přivedl, jako tehdy bezpartijního, na kandidátku ČSSD.
Svým osobním voličům jsem se omluvil před
dvěma měsíci. Těm, kteří se mne na to osobně zeptali, jsem svoje rozhodnutí vysvětlil.
Teď jsem to tedy udělal veřejně. A víc se
k tomu vracet nebudu.
A ČSSD ? Tak ta v tom ale fakt nejede.

stauracích, kam bych stejně nevkročil, ale
na tom nesejde. Nebo chtějí na svém pozemku stavět nějaký hnusný barák. Vůbec se tam
nehodí (si myslím), takže by se jim to mělo
zatrhnout. Anebo provozují hazardní hry.
Hazard je přece zlo, to je jasná zpráva. Sečteno a podtrženo, nakonec se většina (např.
v roztockém zastupitelstvu) shodne na tom,
že svoboda jednotlivce samozřejmě nejvyšší
hodnotou je, ale lidem je třeba trochu zkrátit
řetěz.
A teď trochu vážněji. Z koaliční smlouvy
vyplývá, že hlavním motivátorem zákazu
hracích automatů je „prevence patologického hráčství“. Chvályhodný úmysl. Bohužel,
lidská historie zná sice řadu příkladů prohi-

bice (alkoholu, drog, hazardu, prostituce či
jiných produktů), ale žádný příklad jejího
úspěchu. Zákaz prodeje čehokoliv totiž neodstraní existující poptávku a té se ochotně
ujme černý trh. Asi nejznámější – alkoholová
– prohibice ve 20. letech v USA vedla k extrémnímu zbohatnutí mafie, obrovské spoustě otrav nelegálním, a tudíž nikým nekontrolovaným alkoholem a asi trojnásobnému
nárůstu jeho prodeje. O „úspěších“ asi 100 let
trvající prohibice drogové se lze přesvědčit
pomalu na každé diskotéce. Je nepochybné,
že drogy i alkohol představují velká zdravotní rizika. Také je ale evidentní, že nejlepší
způsob, jak udělat z jakékoliv žádané komodity opravdu skvělý byznys, je ji zakázat.

Vít Calta, člen RR Odrazu za ČSSD

Lepší svět
Zastupitelstvo našeho města na svém nedávném zasedání schválilo zákaz provozování
výherních hracích automatů. Laskavý čtenář
se o tom nepochybně dozví z jiných článků,
stejně jako o faktu, že se k návrhu nepřipojili
zastupitelé za ODS (a tudíž bude potřeba je
lynčovat, dodávám já). Myslím si, že k tomu
však měli řadu dobrých důvodů.
Počítám se mezi ty, pro které je svoboda jednotlivce nejvyšší hodnotou. Když zůstaneme
jen u této formulace, přihlásí se k ní asi každý. Hloupé je, že skutečná svoboda – v tisících svých důsledků – bývá dost mrzutá záležitost. Ti druzí totiž kolikrát dělají věci, které
se člověku ani za mák nelíbí. Třeba kouří
v restauracích. Pravda, kouří většinou v re-
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O hazardu platí samozřejmě totéž. Například v Turecku, kde existuje velmi přísná
regulace, lépe řečeno skutečně drsné pronásledování hazardních aktivit, „otáčí se“
v tomto odvětví desítky miliard eur. Turci
totiž sázení milují, a tak velmi slušně živí
nejen tamní černé herny, ale především evropské internetové sázkové firmy a kasina.
On-line hazard je obecně silně rostoucí odvětví – hrát lze nejen přes počítač, ale i z
tabletu či telefonu prakticky kdekoliv, navíc
v daleko větším soukromí než v herně, což
otevírá trh segmentům, které by do pochybného podniku nikdy nevlezly (např. matky
na mateřské). Lze očekávat, že pokud se zákaz hazardu skutečně realizuje (což není
jisté, legislativa se v této oblasti mění dost
často i na české poměry), ta část z roztockých klientů tohoto odvětví, která se neodebere za humna, najde si svoje na síti. Hrát
o peníze lze pak samozřejmě i „živelně“ –
karty, kostky, kuličky, cokoliv... Preventivní
efekt zákazu z hlediska patologického hráčství je tudíž více než diskutabilní. Nesporných je naopak 1,5 mil. Kč, které městu
proudí ze zdanění hracích automatů a o které přijde. O zničení několika pracovních
míst nemluvě.
Vedle hlediska ideového a praktického bývá
u hazardu diskutován i jeho morální aspekt.
S morálkou je to ale ošemetné. Etika je subjektivní kategorie a týká se výhradně individuálního svědomí. Kdo vztahuje svou morálku na jiné, má často za lubem něco nekalého.
Politika vůči různým takovým nešvarům by
především měla být realistická. Namístě je
rozumná regulace, vstřícná k provozovatelům, hráčům i veřejnosti. Všichni se asi celkem bez problémů shodnou třeba na tom, že
by neměly hrát děti. Pravidla musí být nastavena tak, aby je stát dokázal vymáhat, jinak
se zesměšňuje. Má-li být pravidlo vymahatelné, musí na něm existovat skutečný, široký
společenský konsenzus. Domnívám se například, že takový konsenzus u nás není v případě zákazu prodeje alkoholu mladistvým,
a proto se na něj všeobecně kašle. Stejně to
dopadne s hazardem.
Lidé obvykle mají své neřesti pod kontrolou.
Občas to někdo nezvládne. Těm je jistě dobré
pomoci, ale nemusíme proto přijímat plošné
zákazy. Lidé provádějí strašnou spoustu
hloupých, zbytečných či rizikových věcí. Jedí
a pijí, co by neměli, chodí, kam by neměli,
činí nesmyslná rozhodnutí, na která později
doplatí zdravím či penězi... Zakážeme to
preventivně všechno? Ochráníme lidi před
nimi samými? A skutečně bude výsledkem
lepší svět?
Tomáš Šalamon
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Lassie se vrací do Roztok
– poplatek klesl na 200 Kč
Jednou z mála „daní“, kterou můžeme vyhláškami
sami v Roztokách ovlivnit,
je poplatek ze psů. Každá
pravicová strana by se
měla snažit o co nejnižší
zdanění svých občanů, proto i ODS v Roztokách svým voličům nižší daně před volbami slíbila a na tomto při koaličním vyjednávání trvala.
V roce 2014 se v Roztokách ročně platilo
za psa 700 Kč a je nad slunce jasné, že tato
částka by pejskaře asi nezruinovala. Na druhou stranu stokrát nic umořilo osla – každá
koruna dobrá. My na tomto příkladu chceme
dokázat, že při nižším poplatku/dani se
do Roztok možná přihlásí více psů, kteří tu
už sice fakticky žijí, ale papírově jsou evidováni někde u babičky na venkově. Klidně
nechť se do Roztok papírově stěhují i psi,
kteří musí v Praze platit ročně 1500 Kč.
Jediné, co jsme při stanovení daňové sazby
brali v potaz, jsou náklady na úklid spojené

se psy, které činí v přepočtu asi 150 Kč
na jednoho psa a rok. Částka 200 Kč, která
je koaličním kompromisem, tedy pokryje
náklady města i za předpokladu, že by počet
platících psů zůstal stejný i v roce 2015.
Zdanění psů s odkazem na regulaci jejich
počtu je nesmyslné. Města tím pouze ospravedlňují potřebu z lidí tahat peníze. Nerad
bych se dožil doby, kdy bude někdo chtít
zdanit kočky nebo rybičky.
Standardní výše poplatku schválená prosincovým zastupitelstvem je tedy 200 Kč, respektive 100 Kč pro důchodce (osvobození
od poplatků pro zdravotně postižené atd.
zůstává beze změny). Poplatek je splatný
do konce dubna 2015. Formulář naleznete
na stránkách města v záložce „Městský
úřad“ / formuláře. Pro ODS je to další splněný předvolební slib, který se nám podařilo
prosadit.
Roman Jandík,
předseda ODS Roztoky

1. díl výpravné publikace o historii
Roztok a blízkého okolí
je k dostání za 250,- Kč v městské knihovně a podatelně MÚ
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Roztoky před sto lety za světové války
Před sto lety prožívali naši předkové Vánoce
ve zcela odlišné atmosféře.
V roce 1915 se celá Evropa zmítala ve světové válce. V českých zemích již opadlo optimistické očekávání jejího brzkého konce,
které převládalo na podzim roku 1914. Rozplynuly se i falešné naděje části obyvatel
na příchod „osvobozenecké“ ruské armády,
která na konci roku 1914 došla až do východního Pruska, Haliče, ke Krakovu a slovenským (uherským) hranicím s cílem za
útočit na Budapešť. Tehdy také byli obyvatelé
Roztok a dalších obcí konfrontováni s novým jevem, a to přílivem uprchlíků z původně rakouské Haliče, včetně početné židovské
komunity. Ti pak měli svou roztockou modlitebnu v Kroupce čp. 72.
Ještě o Vánocích 1914 došlo na západní frontě ke spontánnímu příměří vojáků nepřátelských armád Britů (resp. Skotů) a Němců
(resp. Sasů) a jejich společné oslavě Vánoc;
na jaře roku následujícího ale už válečný
konflikt nabral formu krutého nelítostného
masakru – jak se říkalo „mlýnku na maso“.
V dubnu 1915 použili Němci na západní
frontě dosud neznámou a strašnou smrtící
zbraň – bojový plyn yperit. V květnu 1915
ruská armáda pod tlakem německé proti
ofenzivy nejen ztratila Halič a východní
Prusko, ale musela ustoupit hluboko do území Ukrajiny. V druhé polovině roku zintenzivnily boje na Balkáně, Srbsko bylo poraženo, Bělehrad byl dobyt.
Ústřední mocnosti získaly na bojištích iniciativu, ale ekonomické důsledky války začaly těžce postihovat civilní obyvatelstvo.
Hlavním problémem bylo to, že prakticky
všichni bojeschopní muži byli postupně
odvedeni na frontu. Odvody se konaly
v půlročních intervalech, aby byly doplněny
velké lidské ztráty. To mělo značné důsledky
nejen pro průmyslovou výrobu a řemesla,
ale zejména pro práci v zemědělství. Těžkou
mužskou práci museli zastat starci, ženy
a děti. Protože se tehdejší armáda neobešla
bez koní, jejichž početní ztráty byly na bojišti obrovské, byli také sedlákům zabavováni
koně. Bylo proto nutno na polích zapřahat
dojné krávy, což mělo za následek velký
pokles dojivosti a následně vysoké ceny
mléka a mléčných výrobků, zejména másla.
Navíc dohodové mocnosti spustily hospodářskou blokádu Německa a Rakouska, což
ještě prohlubovalo všeobecnou krizi
na trhu. To se promítlo i do nedostatku
kovů, takže kromě sběru kovového odpadu
byly již od roku 1916 pro válečnou výrobu
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rekvírovány zvony, svícny, kotle a cínové
varhanní píšťaly.
Ceny potravin a dalších základních životních potřeb vystoupaly do astronomických
výšek. Nastala skutečná bída. Již od ledna
1915 byl v Předlitavsku chléb na lístkový
příděl (tzv. „chlebenky“), přídělový systém
se posléze rozšířil na všechny základní potraviny a petrolej (na svícení). Před obchody s potravinami stály dlouhé fronty žen

a dětí, často celou noc, aby se dočkaly alespoň toho základního. Byly sice stanoveny
nejvyšší povolené ceny, ty ale nebyly dodržovány. Zásadní byl i nedostatek masa, byly
proto stanoveny tři bezmasé dny v týdnu.
Pro nedostatek ječmene byla omezena výroba piva, mnohé pivovary musely zavřít. Velice také podražila obuv a látky na ošacení.
Problémy v zásobování vedly k černému
obchodu s lichvářskými cenami. Strádání

Ilustrace z dobového tisku: Německé a rakouské vojsko za zimy v Karpatech

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

Z HISTORIE OBCE

Pomník padlých v Roztokách z roku 1925
obyvatel zneužívali šmelináři, tzv. „keťasové“ (z německého Kettenhandler) k nastavování nemravných cen. Jeden kilogram mouky stál
na černém trhu 12–30 korun, 1 kg brambor 4–6 korun, 1 vejce
1,40–2 koruny, přičemž např. nekvalifikovaní dělníci pracovali
i za 30 haléřů na hodinu. Do mouky si proto lidé přidávali drtiny,
tabák se vyráběl z bukového listí, z lebedy špenát. Lidé si také sami
vařili mýdlo i náhražku piva, a to z nejrůznějších ingrediencí. Podvyživené děti zachvacovaly epidemie neštovic, spalniček a dávivého
kašle. Nejtěžší ze všeho však byly zprávy o padlých, zajatých a nezvěstných… a ovšem také návrat zmrzačených invalidů… a konec
války byl v nedohlednu.
Součástí války byla i zesílená propaganda vedená v tisku, přesto
protirakouské nálady ve veřejnosti sílily, mj. i v důsledku zpráv
o značných lidských ztrátách na bojišti (v každé české a moravské

obci nás dodnes překvapuje dlouhý seznam jmen padlých na pomnících). Přitvrdila i policie se sítí svých tajných agentů. Za podvratnou činnost proti trůnu byli zatčeni Josef Scheiner (představitel
Sokola), Karel Kramář, Alois Rašín a několik dalších představitelů
české inteligence. Edvardu Benešovi se podařilo uprchnout přes zelenou hranici do exilu. V tichosti a bez oslav byl v červenci 1915
na Staroměstském náměstí v Praze odhalen pomník Mistra Jana
Husa, který byl již několik let ke kulatému jubileu připravován. O to
významnější byla slavnost k tomuto výročí v Ženevě, kde promluvil
i T. G. Masaryk.
V roce 1915 byl starostou Roztok Otakar Čáslavský (1860–1922)
z gruntu čp. 4. Do funkce byl zvolen ve volbách v letech 1909 a 1912,
ve válečném období se volby nekonaly. Z radnice odešel až po volbách
v roce 1919, prvních po vzniku republiky. Prvním radním byl Josef
Dolejš, druhým František Petrák, dalšími radními Ludvík Fischer,
Rudolf Tuček a Josef Slapnička.
20. listopadu 1915 zemřel roztocký farář a člen obecního zastupitelstva Ludvík Čaboun, který v Roztokách působil od roku 1893. Bylo
mu teprve 53 let, ale byl již tři roky nemocen, takže ho ve službě
zastupovalo několik duchovních z okolí. Ještě půl roku před svým
skonem odsloužil rekviem na svého synovce JUC. Františka Panochu, který padl dne 21. února 1915 v bojích v Karpatech.
V roce 1915 se narodilo v Roztokách 31 dětí, 29 osob zemřelo, konalo se 11 svateb. Malý počet svateb, který v následujícím roce ještě
klesl, byl důsledkem toho, že prakticky všichni mladí muži sloužili
na frontě.
Strašná bída válečných let 1915–18, která se vymyká dnešním představám, posléze vyvrcholila pandemií tzv. španělské chřipky, která
zkosila miliony lidí po celém světě.
Stanislav Boloňský

Pár výročí roku, který začíná
Máme nový rok, tentokrát s pětkou na konci,
a tak se můžeme podívat dozadu, do historie.
Do dřívějších a ještě dřívějších let, které taky
měly pětku na konci, anebo aspoň nulu, aby
to vyšlo na půlkulaté jubileum.
Putování časem nazpátek začneme v roce
1565, kdy se roztockého panství ujal rytíř
David Boryně ze Lhoty, jedna z nejvýraznějších a také nejkontroverznějších postav
historie obce. Mladý David se sice zapletl
do protihabsburského povstání v roce 1547,
jeho otec, královský prokurátor, ho však
z toho vysekal, a David nastoupil velmi
úspěšnou politickou a vlastnickou dráhu.
Dotáhl to na hejtmana tehdejšího Slánského kraje a značně rozšířil rodové panství.
Do dějin Roztok, z nichž učinil své hlavní
sídlo, se zapsal rozsáhlou úpravou tvrze
na renesanční zámek. Je ovšem také mnoho
svědectví dokládajících, že zbohatl hlavně
lichvou a že se k lidem na svém panství
choval značně drsně. Když však před 425
lety byl jeho zámek vydrancován, nešlo
o nějakou rebelii utiskovaných chudáků,
jádrem bandy byli „profesionální“ lapkové
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a podle toho si také tlupa na zámku počínala: vzbouřenci vykradli truhlu s penězi
a starého majitele ztřískali tak, že jeho smrt
o rok později je přičítána právě následkům
ran, které schytal od lupičů.
Také další letošní výročí má původ v rebelii.
Došlo k ní v roce 1775 a dodnes se z ní uchovalo rčení „dopadli jak sedláci u Chlumce“.
Jádro vzpoury, která měla původ v tom, že
císařské listy, jimiž se vídeňský dvůr snažil
regulovat robotní povinnosti, byly vykládány
jako zrušení roboty, bylo ve východních Čechách, kde právě u Chlumce nad Cidlinou
došlo k jednomu z mnoha střetů takřka ne
ozbrojených sedláků s vojskem. Proud drancujících nevolníků se pak valil k Praze a jeden z houfů na konci března 1775 vyraboval
kapli roztockého zámku. Hlavní skupina dorazila do prostoru dnešního Karlína a Libně,
kde byla u Invalidovny obklíčena a pochytána vojskem. Celkem sedm víceméně náhodně vybraných rebelů bylo pro výstrahu pověšeno, čtyři z toho u pražských bran. Dva
z nich, syn hospodáře Dvořáka a pacholek ze
stejného statku, byli z Roztok.

Vynechám 70 let od konce druhé světové
války a přeskočím k poslednímu. Mnozí
z vás na tu dobu pamatují a 25. výročí si
můžeme připomínat, kolik chceme a na kolik si vzpomeneme. Někteří snad mají
doma i schované číslo revolučního listu
Občan, který na přelomu let 1989 a 1990
začal vycházet a byl šířen po městě. Tak
vybírám z těch výročí popsaných v listu
Občan jedno: 13. února 1990 se v plném
roztockém kině sešlo už popáté roztocké
Občanské fórum, aby od moderátora Stanislava Boloňského vyslechlo, že byla provedena zásadní obměna sboru poslanců
a rady Městského národního výboru v Roztokách a že tento poslanecký sbor zvolil
předsedou MěNV pana Vojtěcha Sedláčka.
A právě tento Občan s pořadovým číslem 5
nesl na titulní stránce jeho fotografii s odznakem rychtářského práva, která vešla
do dějin města jako roztocký symbol Listopadu.

Jarda Huk
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Sdružení Roztoč v listopadu a prosinci
Žonglérská dílna
Za podpory MŠMT a programu Mládež
v akci se 8. listopadu uskutečnila dílna
žonglování pro děti a mládež. Pod vedením
lektorů MixTrix ze sdružení Roztoč a ze
slovinské organizace Cirkokrog, se kterou
navázalo sdružení Roztoč dlouhodobou
spolupráci, si mohli účastníci vyzkoušet
různé žonglérské kousky a kouzla a dovednosti: žonglování s míčky s diabolem s flowersticky, s kuželkami, chození po sleckline, jízdu na jednokolkách a párovou
akrobacii.

od 0 do 100 let odehrály Studio Damůza,
Divadlo Bořivoj a Dora Tichá. Na festival
navázalo LiStOVáNí – scénické čtení pro
děti ze ZŠ Roztoky, kterého se zúčastnilo

pět tříd ze základních škol z Roztok, Žalova
a Prahy 6.
Za finanční podporu Jeleni děkují městu
Roztoky a MK ČR.
Prosinec kromě tradičních událostí, jako
jsou Knižní trhy, Vánoční trhy dětských prací a Živé jesličky, přinesl dvě novinky:

Krajiny okolo, krajiny v nás

Svátek světel

Cesta světel a ticha

Oslava světla tentokrát proběhla v sadu,
v lese a na polích poblíž Holého vrchu. Podvečerní putování nás vedlo od ohnivé show
a muziky kumštýřů z Cirkokrogu a MixTrix, přes temný les plný tajemných objektů
k světelnému labyrintu na konci cesty. Kdo
chtěl, nechal se omámit světly a tmou, hudbou i tichem, ve kterém zněla.

V rámci projektu Obnova dlouhodobě ne
udržovaných biologicky cenných mokřadních biotopů a vřesovišť, který realizuje Beleco, z.s., a sdružení Roztoč, proběhlo první
z cyklu pěti putování po krajině v okolí
Roztok.
Ti, kteří se na cestu s námi vydali, dostali
příležitost vidět známá místa jinýma očima,
slyšet je jinýma ušima a možná i prohloubit
svůj vztah k nim.
Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Adventní recitál
Na společném komorním vystoupení v předvánočním čase spojily své síly a um děti
z hudebních kroužků a z Tanečního studia
Po špičkách.

Jelení ListoPádění
29. a 30. listopadu 2014 proběhl Roztoky
jelen a na svých zádech přinesl 7. ročník
loutkového festivalu nazvaného tentokrát
Jelení ListoPádění. Pět představení pro děti

Tomáš Zděblo, Sdružení Roztoč,
Foto: Jakub Souček, www.roztoc.cz

Adventní reciál

Mikulášská v Rožálku
V úterý 4. prosince se hernička mateřského
centra i sousedící tělocvična zaplnily několika desítkami dětí, rodičů a prarodičů. Pro
všechny bylo připraveno malé občerstvení
a malí návštěvníci si čekání na pohádkovou
trojici navíc zkrátili výtvarnou dílničkou,
dováděním na opičí dráze a sledováním oblíbeného divadélka Nazdárek tety Petry.
Když se po setmění objevil vysoký Mikuláš
s roztomilým andělem připomínajícím porcelánovou panenku a vlasatým rohatým čertem,
byla v mnoha dětech malá dušička. Všichni tři
se k nim ale chovali vlídně, Mikuláš je napomínal za drobné prohřešky a přimlouval se za ně
u čerta vrtícího chlupatou oháňkou. Všechny
děti postupně našly odvahu přednést básničku
nebo zazpívat písničku a byly za svůj výkon
odměněny balíčkem dobrot.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám
s přípravou mikulášského odpoledne pomáhali, především Petře Zwinz za krásné divadélko a městu Roztoky za podporu akce.
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V novém roce na vás
v MC Rožálek čekají
naše pravidelné kroužky:

• MIMINKA – povídání, písničky, básničky
a masáže pro úplně nejmenší návštěvníky.
• BATOLÁTKA – opičí dráha, říkadla, písničky a hry pro děti od jednoho roku.
• SLUNÍČKA – adaptační program bez rodičů pro děti, které ještě nechodí do mateřské školky.
Nově nabízíme v úterý 6 hodin a ve středu 3 hodiny plné her, povídání, tvoření
a pohybu, jednou měsíčně doplněné o keramiku.
VÝTVARKA A VOLNÁ HERNA – tvoření s maminkou, tatínkem, babičkou…
z různých materiálů, tematicky zaměřené
na roční období.
GYMBALONY – cvičení pro děti od 2 let
s rodiči.

•
•
•

•

Odpolední program nabízí HRÁTKY
VŠEMI SMYSLY – herna s Montessori pomůckami, keramika, ANGLIČTINU PRO
NEJMENŠÍ a FLÉTNU pro děti od 4 let.
Maminky se mohou těšit na ZUMBU
s Janem Petrovickým a Zdeňkem Kodešem,
AEROBIK či lekce ANGLIČTINY, ITALŠTINY a NĚMČINY s rodilými mluvčími.

•

Více o našem programu a týdenní harmonogram naleznete na www.rozalek.cz
Dále v novém roce připravujeme karneval,
vítání jara, bazárek oblečení a hraček, dobročinnou sbírku a mnoho dalšího.
Těšíme se na setkání s vámi, ať již v herničce
MC Rožálek, či mimo ni.
Eva Tluková,
Vendula Bromovská
a Simona Mádlová
za celý tým MC Rožálek
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Školní okénko
Vážení rodiče,
starý rok je za námi a nový plný očekávání
před námi. Ten starý jsme zakončili výlety
za betlémy, vánočními trhy, ukázkami českých tradic, vánočními besídkami a tradičním zpíváním koled na schodech. Nový rok
začneme olympiádami z různých předmětů,
lednovými pololetními testy zakončíme naše
půlroční snažení a my učitelé již budeme zajišťovat školy v přírodě a lyžařský výcvikový
kurz pro naše sedmáky. V únoru přivítáme
u zápisu naše budoucí prvňáčky a Vás na našem školním plese. Kdo si málo o Vánocích
odpočinul, má šanci letos až od 9 března,
protože to začínají jarní prázdniny.
Doufám, že jste pod stromečkem našli to, co
jste si přáli, a tak Vám všem přeji do nového
roku hodně sil, radosti, úspěchů i toho štěstíčka, které se vždy hodí. Hezký nový rok.
Věra Zelenková

Drážďany
poznávací a předvánoční

Vánoční výlet do Drážďan se konal 4. 12.
a moc se vydařil. Vyrazili jsme v osm hodin
ráno v počtu 41 dětí, převážně studujících
německý jazyk, a 3 učitelek, z toho dvou
němčinářek.
Počasí nám víc než přálo, na prosinec
bylo teplo, navíc vůbec nepršelo, a tak nám
nevadilo být celé odpoledne venku a absolvovat dlouhou procházku po památkách i trzích. Drážďany jsou známé svým Striezelmarktem, Vánočním trhem, ale trhů a stánků
je všude plno. Právě proto jsme vybrali tento
předvánoční čas k jejich návštěvě. Navíc děti

ze sedmých tříd, které s němčinou začaly
v září, měly možnost svou základní znalost
uplatnit při koupi drobností na trhu. Ty zkušenější, z devátých tříd, si po roce a půl vý
uky německého jazyka mohly vyzkoušet, co
se naučily, co umí říci a čemu všemu rozumí.
Drážďany mají zajímavou historii, tu dávnou
a prosperující i tu nedávnou, pohnutou. Děti
jsme se snažili s ní seznámit a povídali jsme si
o Drážďanech už dlouho před výletem. Děti
dostaly o Drážďanech vytištěné informace
s obrázky památek, které jsme společně plánovali navštívit, a také pracovní listy, ve kterých měly své znalosti reálií a jazyka zúročit.
Nemohli jsme vynechat Zwinger, Zemperoper ani Frauenkirche. Měli jsme možnost se
podívat i dovnitř kostela Frauenkirche, který
byl znovu postaven zcela nedávno ze 48 procent původního materiálu, děti jeho „strakatost“ zaujala. Zrovna tak i první dvě zmiňované památky byly obnoveny až v druhé
polovině 20. století z velké části z původních
stavebních kamenů a podle původních plánů. Při bombardování Drážďan na konci
druhé světové války zahynulo ve městě více
než 18 000 lidí a 60 procent města bylo zničeno. O všem jsme s dětmi mluvili a jejich
zájem o všechno kolem byl velkou odměnou
za trochu námahy s organizací.
Návštěva Klenotnice Grünes Gewölbe a prohlídka nádherných sbírek Augusta Silného
a dalších kurfiřtů náš výlet kulturně ukončila
a plni dojmů jsme unavení, ale spokojení
dojeli před sedmou hodinou večerní zpět
do Roztok.

Čtení v 1. třídě

Dne 14. 1. 2015 v 17 hod. proběhne na ZŠ
Roztoky krátká informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků týkající se nácviku
čtení metodou Sfumato® – Splývavé čtení®.
Uskuteční se ve třídě 2. A s přímou ukázkou
čtení dětí. Setkání povedou M. Bromovská
a K. Heřmanová. Více informací o metodě
na www.abcmusic.cz.
K. Heřmanová

Vánoční sbírka na Klokánek
v Hostivici

V době vánoční mají naše děti plné hlavy
vánočních přání, která píšou Ježíškovi, a nemohou se dočkat vánočních prázdnin a zlatého prasátka. Mnoho lidí v tuto dobu ale
myslí i na ty, kteří v životě takové štěstí nemají, a snaží se někde pomoci. V naší škole
se podařila krásná věc, sbírka na Klokánek
v Hostivici, kde chyběly peníze na zakoupení
vánočních stromečků do jednotlivých bytů.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem
úžasným žákům, z nichž někteří štědře přispěli ze svého kapesného, a děkuji také
skvělým rodičům za zakoupení vánočních
ozdob a školních pomůcek: kružítek, fixů,
štětců, vodovek, bloků atd., byly to dvě velké krabice. Všechny školní pomůcky jsou již
v Klokánku rozdané a v pondělí 1. 12. byly
zakoupeny vánoční stromečky a ložní prádlo do tří bytů. Vánoční sbírka činila 8065 Kč.
Ještě jednou všem děkuji a přeji krásný
nový rok.

P. Zwinzová a E. Fuková

M. Černá

SOUKROMÁ INZERCE

•

Hledáme Marušku, zatoulané cca tříměsíční koťátko, černobílé barvy. Ztratila se
11. 12. v oblasti Solníky. Celá rodina ji velmi
postrádá. Za každou informaci předem moc
děkuji!!! Machová, tel. 734 780 777
Moc prosíme dvě paní nebo slečny, které
našli naši dceru na zastávce autobusu
350/340 dne14. 12. kolem 17.15 hod., aby se
nám ozvaly, chceme se jim za bezpečný doprovod dcery odměnit. Dcera je autista
a sama by se domů nedostala. Telefonujte
prosím 733 342 310. Děkujeme Růžkovi
Prodám nejvyšší nabídce přízemní rodinný
domek o třech pokojích s příslušenstvím, přípojkou elektřiny a vody v Roztokách-Žalově,
Příčná ulice č. 1125. Stavebně technický stav
stavby není dobrý. Stavební pozemek č. k. 3370
s vedlejšími stavbami a studnou o ploše 288 m2,

•

•
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zastavěná plocha 83 m2. Zahrada s porosty č. k.
3371 o ploše 97 m2. Podle znaleckého posudku
z května 2014 je celková cena 1 269 040 Kč.
Nabídky na tel. 220 807 922
Koupím byt v Roztokách 2+1, 2+kk nebo
1+1 v nižším podlaží. Tel. 602 155 656
Prodám novou televizi Panasonic Viera
50 Plasma X60 úhlopř. 127 cm – nová v záruce. Cena 8500 Kč. Tel. 776 006 286
Prodám za rozumnou cenu obývací stěnu,
délka 3,6 m, leštěný mahagon (výborný stav).
Tel. 606 269 117
Prodám kompletní nepoškozenou ložnici,
stáří cca 70 let. Tel. 606 269 117
Hledám účetní znalou práci v systému Flexi
Bee či Pohoda. jalave@email.cz, tel. 724 270 592
Přímo od majitele: Nabízím pronájem bytu
3+1 – 108 m2, 2. patro, balkon přímo na ná-

•
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městí v Roztokách, od 1. 1. 2015. Nájem činí
11 200 Kč/měsíc + služby + 3 měsíční kauce.
V případě zájmu se písemně obracejte na:
RealSprom s.r.o., Přemyslovská 1468, 252 63
Roztoky, nebo na e-mail: info@sprom.cz
Koupím vozidla všech značek od r. v.
1995. Platím hotově, převod vozidla zařídím.
Rychlé a seriózní jednání. Tel. 721 473 314
Koupím byt 2+1, 3+kk nebo 3+1 v Roztokách. Nabídněte. Děkuji. Tel. 724 417 143,
e-mail v_lada@centrum.cz
Zedník provádí interiérové přestavby, bytová jádra, plovoucí podlahy a malování.
Za rozumné ceny. Tel. 704 006 132
Provedu zednické a obkladačské práce.
Tel. 777 160 970
Prodám zdravotní polohovací postel v dobrém stavu. Cena 6000 Kč. Tel. 603 260 532

•
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ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

nová prodejna
od 12. 1. 2015
• Už nás znáte z pojízdné prodejny
• Maso pouze z českých chovů
• Vlastní výroba uzenin
• Uzeniny zásadně bez lepku, mouky a náhražek
• V noci pro Vás bouráme a vyrábíme, abyste ráno měli čerstvé zboží
• Teplý bufet
• Zvěřina / česká drůbež / králík z malochovů / jehněčí / telecí
• Špičkové hovězí maso pouze z mladých býčků, žádné dojnice
• Vepřové nejvyšší kvality — máme své kontrolované chovatele
• Na objednávku catering, příprava party a gastro-servis
• Jsme roztočtí a pro své spoluobčany pouze to nejlepší
adresa: Masarykova ulice 1379
(na rohu ulice Masarykova a Havlíčkova)

PŘIJĎTE A NEBUDETE
UŽ NAKUPOVAT JINDE.

Přejeme krásné Vánoce
a úspěšný vstup do nového roku 2015.

www.autohouser.cz

www.superpneu.cz

