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Jak na Nový rok…

Přelom starého a nového roku bývá vždy záminkou nebo, 
chcete ‑li, příležitostí k určitému bilancování, k plánování změn 
či k přijímání různých bláhových předsevzetí.
Ano, změní se přinejmenším jedna číslice v letopočtu,  
což mnohým z nás vnáší do duší zmatek. Kolik jen lidí už  
se mi letos svěřilo se svými potížemi při psaní data – někteří 
už v prosinci z roztržitosti píší nové číslo roku, jiní se zase  
po Novém roce nemohou zbavit zvyku používat starý letopo‑

čet. Nejvzácnější jedinci dokonce trpí oběma poruchami.
A přitom hranice, kdy končí jeden rok a začíná rok jiný, je stanovena uměle.  
Není žádný racionální důvod, proč by měl rok končit zrovna prosincem, a ještě 
k tomu tím jedenatřicátým. Nejlépe to dokládají desítky různých kultur ve světě, 
které si spokojeně začátek nového roku slaví úplně jindy než my.
Třeba ortodoxní pravoslavné církve stále jedou podle juliánského kalendáře – slaví 
Nový rok 14. ledna. Čínský Nový rok je dokonce pohyblivý, řídí se fázemi měsíce. 
V tomto lunárním kalendáři nemají roky shodný počet dní. Perský Nový rok zase 
začíná v den jarní rovnodennosti, čímž se hezky sladí rok a roční období.
Takže tu mám radu pro ty, kterým novoroční předsevzetí vydrží vždy jen pár dní 
či týdnů. Vždy, když se vám to začne vymykat z rukou, najděte si ve Wikipedii 
nejbližší Nový rok a své předsevzetí začněte plnit od tohoto data s čerstvým od‑
hodláním.
Odraz si žádné novoroční předsevzetí nedává. Jenom se stále snaží být co nejčti‑
vější a nejvyváženější. Do roku 2016 nepřináší žádné převratné novinky, budete 
v něm nacházet obvyklé rubriky a doufáme, že nám přispěvatelé zachovají přízeň 
a budou nás nadále zásobovat svými postřehy a informacemi.
Přejme si, aby bylo co nejvíce těch pozitivních. l

  Jaroslav Drda
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INFORMACE Z RADNICE

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova4

Ředitel základní 
školy rezignoval
Před Vánoci jsme řešili potíže v tuto chvíli 
s  již bývalým ředitelem naší základní ško‑
ly. Situaci se věnovaly i  dvě reportáže TV 
Nova, které nebyly úplně přesné. Proto si 
dovolím postup rady města i mě osobně ší‑
řeji objasnit. Dne 12. 11. jsem se poprvé od 
zástupců ředitele dověděl, že nastal problém 
s absencí pana ředitele. Díky tomu vzniklo 
několik technicko ‑organizačních problémů. 
Ty jsme spolu se zástupci začali okamži‑
tě řešit. V danou chvíli bylo jednoznačně 
nejdůležitější zajistit řádný chod školy. To 
se myslím po celou dobu podařilo, za což 
bych chtěl zástupcům i  celému pedago‑
gickému sboru poděkovat. Zároveň jsem 
se spolu se zástupci pokoušel pana ředitele 
kontaktovat. To se nám bohužel spíše ne‑
dařilo. Pan ředitel pouze nahlásil, že si od 
poloviny listopadu bere neplacené volno. 
Další kontakty byly sporadické a začalo být 
zřejmé, že se jedná o velký problém. Situací 
se začala zabývat i odborová organizace při 
základní škole.

Dne 23. 11. zasedala školská komise, která 
se problematice zevrubně věnovala. Komise 
doporučila radě města, aby na svém nejbliž‑
ším jednání ustanovila komisi, která celou 
situaci prověří. Rada města tak skutečně 2. 
12. učinila. O  tomto postupu jsem infor‑
moval jak školskou radu (8. 12.), která ho 
vzala na vědomí, tak odborovou organizaci 

(10. 12.). Zvolený postup byl v dané situaci 
jediný správný, protože jsme museli po‑
stupovat striktně podle platných zákonů. 
Mnozí se mylně domnívali, že jako staros‑
ta mohu dle zákoníku práce absentujícího 
ředitele odvolat. Nicméně dle školského 
zákona (což je zákon speciální a  má před 
zákonem obecným – zákoník práce – před‑
nost) je jediným statutárním orgánem školy 
ředitel, a to samozřejmě i ve věcech pracov‑
něprávních. Je to sice legislativní paradox, 
že ředitel je jediným svým nadřízeným, ale 
je to tak. Z tohoto důvodu jako starosta ne‑
mám nárok na to, abych nahlížel do ředite‑
lových pracovních výkazů. Mimochodem 
na základě zákoníku práce přednedávnem 
odvolali ředitelku základní školy v Psárech 
a po několika letech soudních sporů muselo 
město tehdejší neoprávněně odvolané ředi‑
telce vyplatit cca 4 miliony korun. I z těchto 
důvodů jsme museli postupovat velmi opa‑
trně tak, abychom dodrželi všechna zákon‑
ná ustanovení.

Orgánem zřizovatele školy je rada 
města. Ta může za striktně daných pod‑
mínek ředitele odvolat. V  našem přípa‑
dě jsme mohli postupovat jedině podle 
§ 166 odst. 5 písm. a) školského zákona, 
který říká, že zřizovatel může ředitele ško‑
ly odvolat z  vedoucího pracovního místa 
z  důvodů „závažného porušení nebo ne‑
plnění právních povinností vyplývajících 
z jeho činností, úkolů a pravomocí na ve‑
doucím pracovním místě ředitele, které 

bylo zjištěno zejména inspekční činností 
České školní inspekce nebo zřizovatelem“.  
Ze zákona je tedy zřejmé, že proces s usta‑
novením komise, která celou záležitost 
řádně vyšetří, byl správný. Kontrolní komi‑
se začala fungovat a od zástupců ředitele si 
vyžádala příslušné dokumenty ke kontrole. 
Samozřejmě i kontrolní komise musela po‑
stupovat dle platných zákonů se všemi lhů‑
tami a  formálními požadavky. Uznávám, 
že se jedná o  proces poměrně zdlouhavý, 
ale stojím si za tím, že to byl postup jediný 
správný v souladu se zákonem.

Dne 16. 12. se mi ovšem podařilo se 
s panem ředitelem sejít a na tomto setká‑
ní mi předal okamžité vzdání se pracov‑
ního místa ředitele naší základní školy 
a  žádost o  ukončení pracovního poměru. 
Za toto jsem rád, protože to bylo nejlepší 
možné řešení nastalé situace. Rada města 
tuto skutečnost vzala na vědomí, pověřila 
řízením školy pana zástupce Josefa Von‑
dru a zadala městskému úřadu připravit 
podklady pro vypsání výběrového řízení, 
ze kterého vzejde nový ředitel naší školy.  l

Se srdečným pozdravem

Vážení spoluobčané, toto vydání Odrazu je první v novém 
roce, proto si Vám dovoluji ještě jednou popřát hodně zdraví, 
úspěchů a spokojenosti v roce 2016.

Slovo starosty

Místostarosta Huk předložil návrh dotací, 
o které bychom mohli požádat v roce 2016. 
Jedna žádost již podána byla (na podzemní 
kontejnery na tříděný odpad v ulici Felklo‑
va), dalších zhruba deset je ve hře, k někte‑
rým musejí být zpracovány ovšem nejdříve 
podklady. Mohli bychom žádat dotace na 
mateřské školy (Za knihovnou, v Palacké‑
ho ulici a ve vile čp. 125), na obnovu okolí 

Levého Hradce, dobrovolní hasiči mohou 
požádat na techniku a vybavení aj.

Rada uzavřela bilanci rekonstrukce ulic 
Jana Palacha a Puchmajerovy, celkové nákla‑
dy navíc proti vysoutěžené ceně jsou zhruba 
3 miliony korun, skoro 90 procent z  toho 
má však původ v nevhodném podloží silni‑
ce (nutnost mísit spraš s  vápnem, materiál 
nad vsakovací systém). Celkové náklady díla 

včetně zeleně, osvětlení, technického dozo‑
ru a dalších menších položek budou zhruba  
25 milionů korun – to je stále méně, než byla 
původně projektovaná cena samotných ulic.

Kromě běžné agendy pronájmů, pachtů, 
výběrových řízení a zápisů z komisí se rada 
informovala i  o  situaci v  základní škole 
a sestavila tříčlennou skupinu (starosta Ja‑
kob, místostarosta Novotný a předsedkyně 
školské komise Caislová), která má situaci, 
především pozici a  činnost ředitele školy, 
prošetřit.

Předehra
Půl hodiny před zasedáním zastupitelstva 
se sešla rada města. Původním záměrem 
a  programem bylo schválení výběrových 

Rada doporučila návrh rozpočtu na rok 2016
Téměř padesát bodů čekalo kompletní sestavu radních 2. prosince a v tom 
obrovském čísle vyčnívalo jako hlavní bod projednání návrhu rozpočtu na 
rok 2016. Jednání o návrhu, který už projednal finanční výbor a který byl 
vyvěšen k připomínkování na úřední desce, netrvalo ani hodinu. Návrh 
rozpočtu je koncipován jako vyrovnaný, zhruba 20 milionů bychom ale 
měli krýt přebytkem z minulých let. Rada projevila vůli dokončit generální 
rekonstrukci městského domu čp. 286, ušetří naopak například na několika 
chodnících.

Závěrem
bych velmi rád poděkoval nejen zá-
stupcům ředitele, ale zejména všem 
zaměstnancům školy, díky nimž jsme 
tuto nelehkou situaci zvládli. Jsem pře-
svědčený, že chod školy bude do výběru 
nového ředitele řádně zabezpečen.

Jan Jakob
starosta města Roztoky
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Budete letos slavit zlatou 
nebo diamantovou svatbu?
Městský úřad Roztoky upozorňuje 
všechny občany města, kteří v letoš-
ním roce budou slavit zlatou (50 let 
manželství) nebo diamantovou (60 let 
manželství) svatbu a měli by zájem 
o uspořádání slavnostního aktu,  
aby kontaktovali matrikářku města 
Roztoky Dagmar Vyšehradskou  
na tel. 220 400 226.   l

řízení na výstavbu mateřských škol. Kromě 
toho však mohli členové rady vyslechnout 
zcela čerstvou informaci od starosty –  
sešel se s  ředitelem základní školy panem 
Bezděkou a ten mu předal svou rezignaci. 
Rada města rezignaci ředitele vzala na vě‑
domí a  pověřila řízením školy s  platností 
od následujícího dne (17. 12.) dosavadního 
zástupce ředitele Josefa Vondru.

Do investic půjde 
přes 50 milionů
Asi nikdy v 21. století neproběhlo schvalo‑
vání rozpočtu na příští rok tak hladce jako 
letos. Jeho schvalování na zasedání zastupi‑
telstva však předcházela zásadní informace 
o situaci v základní škole a několik bodů, 
které bylo nutno projednat, i kdyby se pak 
diskuse o rozpočtu zadrhla.

Zastupitelé schválili cenu vodného 
a  stočného. Ceny těchto dvou složek se 
sice trochu mění, ale součet – 61,28 Kč/m3 
bez DPH zůstává beze změny. Dále pro‑
šla nová verze obecně závazné vyhlášky 
o  místních poplatcích, jejíž změny byly 
vyžádány změnou zákona. Věcně se ne‑
mění nic, poplatky za psy, užívání veřej‑
ného prostranství, odpady a  ubytovací 
kapacity budou stejné jako letos. Z  pěti 
navržených uchazečů byli zvoleni tři zá‑
stupci města ve školské radě – pánové Bo‑
loňský a Jakob a paní Kazdová. A konečně 
byl schválen i rozpočtový výhled do roku 
2019, opět zákonná povinnost bez přímé‑
ho dopadu pro obyvatele.

Co přináší schválený rozpočet na rok 
2016? Především odvahu investovat více 
než 50 milionů, a  to za cenu, že si vez‑
meme část úspor z  let minulých, řádově  
20 milionů korun. Vybudovány budou 

ulice nedokončené letos (část Smetanovy 
a Sedláčkova) a část starých ulic v Žalově, 
dále několik úseků chodníků (nejrozsáh‑
lejší z nich v ulici Braunerova). Bez ohledu 
na to, zda se podaří získat dotaci, bude po‑
stavena montovaná školka pro 25 dětí na 
pozemku za městským úřadem, bude zahá‑
jena obnova pozemků v sousedství Levého 
Hradce a bude také započato s rekonstrukcí 
památkově chráněné vily čp. 125. Výstavba 
druhé mateřské školy (pro 50 dětí, která by 
nahradila „zapůjčený“ Kaštánek v Palacké‑
ho ulici) je podmíněna získáním dotace. 
Velké investice půjdou také do bytového 
fondu města, dokončena bude rekonstruk‑
ce bytového domu v  Jungmannově ulici  
čp. 286 a  rozsáhlou rekonstrukcí by měl 
projít i dům čp. 22 v Nádražní ulici. Dosta‑
tečné prostředky jsou v rozpočtu vymeze‑
ny i na územní plánování, protože v příš‑
tím roce by měla být dokončena většina 
regulačních plánů a pokročit bychom měli 
i v pořízení plánu územního.

Po schválení rozpočtu se shodli zastupi‑
telé na odsouhlasení několika věcných bře‑
men za pokládky sítí na městských pozem‑
cích, vzali na vědomí oponentský posudek 
k výstavbě ulice Jana Palacha (konstatující, 
že stavba byla provedena v souladu s pro‑
jektem a  v  dobré kvalitě) a  odsouhlasili 
i prodej pozemku při Vltavě na konci ža‑
lovského katastru ve prospěch obce Úho‑
ličky. Do roku 2016 tak město vstoupí 
s  majetkem ve svém území zmenšeným 
o 4607 m2.  l

n Dne 30. 11. oznámeno v  brzkých ranních 
hodinách PČR Libčice, že na křižovatce ulic 
Lidická a Přemyslovská byl nalezen podchla‑
zený tříletý chlapec – výjezd na místo, zjiště‑
no od oznamovatelky, že tohoto nezletilého 
chlapce nalezla oblečeného pouze do pyža‑
ma a bez doprovodu, a proto ho vzala k sobě 
domů ohřát a převlékla jej do suchého oble‑
čení, protože venku vydatně pršelo, a poté vy‑
rozuměla rychlou lékařskou pomoc, která se 
na místě nacházela již před příjezdem hlídky 
MP, provedeno místní pátrání, zda ‑li se v oko‑
lí nenacházejí rodiče tohoto nezletilého dítěte 

a zda ‑li ho nehledají, s negativním výsledkem, 
na místo se dostavila hlídka PČR Libčice, kte‑
rá si věc na místě převzala, nalezené dítě pře‑
vezeno na preventivní prohlídku do nemoc‑
ničního zařízení FN Motol, následně zjištěni 
rodiče dítěte, kteří se sami přihlásili na policii 
s  tím, že postrádají svoje nezletilé dítě, které 
odešlo z domova v době, kdy spali.
n Dne 1. 12. oznámeno, že v recepci hote‑
lu Academic došlo k  pokusu podvodu při 
výměně peněz, což podezřelé osobě nevy‑
šlo a  z  recepce odešla – provedeno místní 
pátrání dle získaného popisu s negativním 

výsledkem (prodleva mezi dobou, kdy se 
událost stala, a dobou oznámení).
n Dne 3. 12. v rámci hlídkové činnosti na‑
lezeno v ulici Legií odstavené vozidlo tov. 
zn. Renault, nesplňující podmínky provo‑
zu na pozemních komunikacích, které je evi‑
dentně delší dobu neprovozováno (propadlá 
TK), zadokumentováno, vylepena výzva 
k odstranění vozidla z pozemní komunikace, 
tato výzva zaslána i osobě, na kterou je vo‑
zidlo evidováno, oznámeno OSRMŽP MÚ 
Roztoky, v následujících dnech vozidlo pro‑
vozovatelem z komunikace odstraněno.  ➔

Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, 
a to za období od 27. 11. 2015 do 28. 12. 2015:

Jaroslav Huk
místostarosta

Vítání dětí v Roztokách
Vážení rodiče,

dne 12. 5. 2016
se pod záštitou starosty města Roztok  

uskuteční slavnostní akt vítání dětí,  
které se narodily v období od 1. července 2015 

do 31. prosince 2015.

Máte ‑li zájem, aby Vaše děťátko bylo v tento 
den přivítáno mezi občany města Roztok,  

sdělte prosím jméno a příjmení dítěte,  
datum jeho narození a Vaši adresu nejpozději 
do 15. 4. 2016 na Městský úřad Roztoky, a to 

buď e ‑mailem na adresu vysehradska@roztoky.cz,  
osobně na matrice u paní Vyšehradské,  
nebo telefonicky na čísle 220 400 226.

Pozvánka s uvedením místa a času konání  
bude včas zaslána.

Podmínkou slavnostního přivítání je trvalý 
pobyt dítěte v našem městě.

Dagmar Vyšehradská, matrikářka



INFORMACE Z RADNICE

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova6

n Dne 4. 12. oznámena krádež zboží v pro‑
dejně Albert s tím, že podezřelá osoba byla 
zadržena ostrahou prodejny – na místě 
zjištěno, že podezřelá osoba si v  prostoru 
prodejny dala zboží pod bundu a  prošla 
pokladnami, aniž by zboží zaplatila, u  vý‑
chodu z  prodejny byla zadržena ostrahou 
prodejny, ke krádeži se podezřelá osoba 
doznala, odcizené věci vrátila, věc kvalifi‑
kována a šetřena jako podezření přestupku 
proti majetku, přestupek vyřešen v  bloko‑
vém řízení.
n Dne 4. 12. v rámci hlídkové činnosti na‑
lezena v  ulici Libušina odložená koloběž‑
ka zn. Velamos, zajištěna a uložena na MP 
Roztoky, zveřejněno na webových stránkách 
MP Roztoky, města Roztoky a roztoky.com,  
v  následujících dnech zjištěna majitelka, 
které byla nalezená koloběžka předána.
n Dne 6. 12. oznámen spadlý dřevěný te‑
lefonní sloup v  ulici Zaorálkova u  domu  
čp. 1342 – výjezd na místo, zjištěno, že do‑
šlo k pádu dřevěného sloupu O2 do vozov‑
ky, a to v důsledku uhnilého spodku, vyro‑
zuměn provozovatel tohoto sloupu, sloup 
umístěn mimo komunikaci.
n Dne 6. 12. ve schránce důvěry MP Roz‑
toky nalezena peněženka, zjištěna majitelka, 
které byla peněženka s  obsahem předána, 
majitelka nalezené peněženky by touto ces‑
tou chtěla poctivému nálezci poděkovat.
n Dne 7. 12. oznámen nález odhozeného 
prázdného umělohmotného pětilitrového 
kanystru s  otvorem na boku u  křižovatky 
ulic Spěšného a  Jana Palacha – zadoku‑
mentováno, dalším šetřením v  ulici Spěš‑
ného nalezena čerstvá skvrna po provozní 
kapalině, pravděpodobně naftě, v ulici Šal‑
dova nalezen u  oplocení domu odhozený 
prázdný batoh a na křižovatce ulic Obránců 
míru a Spěšného nalezen odhozený plasto‑
vý kanystr s otvorem na boku, nalezené věci 
zajištěny na MP, zadokumentováno, PČR 
Libčice na vědomí.
n Dne 7. 12. oznámena olejová skvrna na 
komunikaci v  ulici Žirovnického – výjezd 
na místo, zjištěn pruh oleje, který unikal 
z jedoucího vozidla, zadokumentováno, při‑
voláni hasiči, kteří provedli zasypání skvrny 
absorpčním materiálem.
n Dne 8. 12. v  brzkých ranních hodinách 
oznámen pokus vloupání do objektu trafi‑
ky v Nádražní ulici – na místě zjištěno, že 
dosud nezjištěný pachatel se pokusil vlou‑
pat do objektu trafiky v Nádražní ulici, a to 
tím způsobem, že se lešenářskou trubkou 
pokusil vypáčit mříž, což se mu nepodařilo, 
a  poté se pokusil vytvořit otvor ve zdi, do 
trafiky se nedostal, na místě si věc převzala 
PČR.
n Dne 9. 12. oznámeno narušení občanské‑
ho soužití mezi manželi v domě v ulici Wol‑

kerova – na místě v době příjezdu hlídky již 
klid, k napadání nedocházelo, provedeným 
šetřením bylo zjištěno, že došlo k fyzickému 
napadení manželky ze strany jejího manže‑
la, a to po předchozí hádce, ke zranění osob 
nedošlo, poškozená osoba nevyžadovala 
lékařské ošetření, věc kvalifikována jako 
podezření z  přestupku proti občanskému 
soužití.
n Dne 14. 12. v rámci hlídkové činnosti na‑
lezeno v  ulici Legií odstavené vozidlo tov. 
zn. Opel Astra nesplňující podmínky pro‑
vozu na pozemních komunikacích, které je 
evidentně delší dobu neprovozováno (pro‑
padlá TK), zadokumentováno, vylepena 
výzva k  odstranění vozidla z  pozemní ko‑
munikace, výzva zaslána i osobě, na kterou 
je vozidlo evidováno, oznámeno OSRMŽP 
MÚ Roztoky.
n Dne 15. 12. v brzkých ranních hodinách 
oznámena dezorientovaná starší žena v uli‑
ci Masarykova – výjezd na místo, zjištěna 
výše popisovaná starší silně dezorientovaná 
žena bez dokladů, která nebyla schopna říci, 
jak se jmenuje a kde bydlí, přivolána rychlá 
lékařská pomoc, sanitním vozem žena pře‑
vezena na urgentní příjem FN Motol, dal‑
ším šetřením zjištěno, o koho se jedná a kde 
bydlí, vyrozuměna dcera dezorientované 
osoby.
n Dne 15. 12. ve schránce důvěry MP Roz‑
toky nalezeny hnědé dioptrické brýle na 
šňůrce, uloženy na MP Roztoky, zveřejněno 
na webových stránkách MP Roztoky, města 
Roztoky a roztoky.com.
n Dne 15. 12. v rámci hlídkové činnosti na‑
lezeno v ulici Rýznerova odstavené vozidlo 
tov. zn. Opel Astra nesplňující podmínky 
provozu na pozemních komunikacích, kte‑
ré je evidentně delší dobu neprovozováno 
(propadlá TK), zadokumentováno, vylepe‑
na výzva k odstranění vozidla z pozemní ko‑
munikace, výzva zaslána i osobě, na kterou 
je vozidlo evidováno, oznámeno OSRMŽP 
MÚ Roztoky, v následujících dnech vozidlo 
odstraněno provozovatelem z komunikace.
n Dne 15. 12. v pozdních nočních hodinách 
oznámeno rušení nočního klidu hlasitou re‑
produkovanou hudbou z jednoho z pokojů 
na ubytovně Renova v ulici Přílepská – vý‑
jezd na místo, kontaktována podezřelá oso‑
ba, která byla poučena, že se dopouští pře‑
stupku, muž reagoval vulgárními slovy na 
adresu hlídky MP a neuposlechl výzvy, aby 
hlasitou reprodukovanou hudební produk‑
ci ukončil, před hlídkou se uzamkl v pokoji 
a  na další bouchání na dveře nereagoval, 
věc kvalifikována a  šetřena jako podezření 
přestupku proti veřejnému pořádku, bude 
oznámena příslušnému správnímu orgánu 
k  projednání, kontaktován provozovatel 
ubytovny Renova.

n Dne 18. 12. v rámci hlídkové činnosti na‑
lezeno v ulici Obránců míru odstavené vozi‑
dlo tov. zn. Citroën C5, nesplňující podmín‑
ky provozu na pozemních komunikacích, 
které je evidentně delší dobu neprovozo‑
váno (propadlá TK), zadokumentováno, 
vylepena výzva k odstranění vozidla z po‑
zemní komunikace, výzva zaslána i  osobě, 
na kterou je vozidlo evidován, oznámeno 
OSRMŽP MÚ Roztoky.
n Dne 19. 12. v rámci hlídkové činnosti zjiš‑
těna zraněná podnapilá osoba na Tyršově 
náměstí, která nechtěla prokázat svoji totož‑
nost, na místo přivolána hlídka PČR, během 
kontroly se začal muž sám od sebe svlékat, 
umístěn do služebního vozidla a  přivolá‑
na rychlá lékařská pomoc, která převezla 
zraněného muže na ošetření do FN Motol, 
provedeným šetřením a na základě tvrzení 
přítomných svědků bylo zjištěno, že osoba 
si způsobilo zranění sama, když opakovaně 
v podnapilém stavu upadla.
n Dne 20. 12. oznámen volně pobíhající pes 
v  ulici Havlíčkova, který zaběhl do domu 
čp. 764, kde byl odchycen, pes umístěn do 
kotce OŽP, věc kvalifikována a šetřena jako 
podezření z  přestupku, následujícího dne 
zjištěn majitel, tomu byl vydán pes v pořád‑
ku, věc přestupku vyřešena napomenutím.
n Dne 21. 12. v nočních hodinách oznáme‑
na rvačka dvou osob v prostoru restaurace 
EMKO v Havlíčkově ulici – výjezd na mís‑
to, na místo též hlídka PČR Libčice, v době 
příjezdu na místě již klid, oba dva účastníci 
rvačky zraněni, přivolána rychlá lékařská 
pomoc, která je odvezla na ošetření do FN 
Motol, věc si na místě převzala jako pode‑
zření z výtržnictví PČR Libčice.
n Dne 23. 12. oznámena dopravní nehoda 
se zraněním v ulici Lidická – výjezd na mís‑
to, na místě rychlá lékařská pomoc, které 
převezla řidičku jednoho z vozidel na ošet‑
ření do FN Motol, na místo též hasiči, na 
místě usměrňování dopravy, na místo PČR 
Libčice a SDN PČR Praha ‑venkov, která si 
dopravní nehodu převzala.

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

Pokud byste svým poznatkem mohli 
pomoci při šetření výše uvedených udá‑
lostí, obraťte se prosím buď osobní návště‑
vou, nebo telefonicky na Obvodní oddě‑
lení policie ČR Libčice (tel. 974 882 730  
nebo 974  882 731), nebo na Měst‑
skou policii Roztoky (tel. 602  666 458 
nebo 220  910 468, popřípadě e ‑mail:  
info@mproztoky.cz.) Děkujeme předem 
za spolupráci.  l

  Petr Vevera
 ved. str. MP Roztoky
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Žádáte o zprostředkování 
kontaktu?
Od 1. 1. 2016 došlo ke zkvalitnění služby.
K  žádosti o  zprostředkování kontaktu je 
možné připojit důvod pro zprostředkování 
kontaktu, který bude současně s kontaktní‑
mi údaji kontaktující osoby sdělen při zpro‑
středkování kontaktu kontaktovanému.
O zprostředkování kontaktu bude kontaktu‑
jící osoba vždy vyrozuměna, tj. Ministerstvo 
vnitra sdělí kontaktující osobě, že její kontakt‑
ní údaje byly předány kontaktované osobě.
V  případě, že šetřením bude zjištěno, že 
kontaktovaná osoba zemřela, bude o  této 
skutečnosti kontaktující vyrozuměn. Údaje 
o datu a místě úmrtí budou nadále sděleny 
pouze osobě blízké.  l

Máte evidovánu adresu 
trvalého pobytu na adrese 
sídla ohlašovny?
Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána 
oznámení o uložení zásilky a výzvy s po‑
učením na ohlašovně, v jejímž správním 
obvodě máte hlášen trvalý pobyt.
Uložením oznámení o uložení zásilky a vý‑
zvy s poučením na vhodném místě v sídle 
ohlašovny jsou po uplynutí lhůty deseti dnů 
splněny podmínky fikce doručení; desátým 
dnem se považuje písemnost za doručenou.

Upozorňujeme, že i  nepřevzatá písem‑
nost nabude právní moci a  stane se tak 
vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti 
adresátem neznamená, že po adresátovi 
nikdo nic nemůže chtít, protože o tom ne‑
byl srozuměn.

Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím pošty 
je možné promeškat např. lhůtu na odvolá‑
ní a poškodit takovýmto chováním pouze 
vlastní osobu.

Může se stát i Vám!

§ Pan K. má evidovánu adresu místa 
trvalého pobytu na adrese sídla ohla-

šovny, fakticky však bydlí v  bytě u  své pří-
telkyně. Často jezdí autem a  při svých ces-
tách se občas dopustí dopravního přestupku. 
Postupně má v  registru řidičů zapsáno  
12 trestných bodů, o čemž je mu zasláno ozná-
mení obecního úřadu obce s rozšířenou působ-
ností. Proti provedení záznamu mohl pan K. 
podat námitky, ale poštovní zásilku si nepřevzal 
a v důsledku fikce doručení začala běžet lhůta 
pro podání námitek, kterou pan K. promeš-
kal. Obecní úřad obce s rozšířenou působností 
následně uložil rozhodnutím panu K. sankci 
spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, 
přičemž rozhodnutí bylo rovněž doručeno fikcí. 
Do 5 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí byl 
pan K. povinen odevzdat řidičské oprávnění, 
tuto povinnost nesplnil a spáchal tím přestupek, 
za který mu byla uložena pokuta 10 000 Kč. 
O  sankci se pan K. dozvěděl při namátkové 
kontrole provedené Policií České republiky. Ná-

sledně může být obviněn z trestného činu ma-
ření výkonu úředního rozhodnutí, za což mu 
hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

§ Pan J., kterému byl po rozvodu zrušen údaj 
o adrese místa trvalého pobytu, a místem 

nového trvalého pobytu se stala adresa sídla 
ohlašovny, ukončil před třemi lety svou podni-
katelskou činnost. Z podnikání mu zůstal dluh 
na zdravotním pojištění ve výši 20 000 Kč. Ten-
to závazek nehradil. Po třech letech, kdy neko-
munikoval a nepřebíral poštu, protože dojížděl 
za prací a  na dluh zapomněl, začal dlužnou 
částku vymáhat exekutor. Dlužná částka se vy-
šplhala až na 50 000 Kč. Exekuce byla nařízena 
srážkami ze mzdy, rozhodnutí si pan J. nevyzve-
dl a na základě fikce doručení nabylo rozhod-
nutí právní moci. O exekuci se pan J. dozvěděl 
následně až od svého zaměstnavatele.  l

Více informací naleznete na webových 
stránkách Ministerstva vnitra.
 Ministerstvo vnitra, 
  odbor správních činností

Některé změny spojené 
s novelou zákona o občanských 
průkazech účinné od 1. 1. 2016
Doba platnosti občanského průkazu ob‑
čanů starších 70 let
Občanské průkazy se občanům starším 
70 let budou nově vydávat s platností na 
35 let od data vydání dokladu. V přípa‑
dě změny některého údaje zapsaného 
v  takovém občanském průkazu (např. 
údaj o  místě trvalého pobytu) bude 
však přesto nutné občanský průkaz vy‑
měnit.

Převzetí vyhotoveného občanského prů‑
kazu na kterémkoliv obecním úřadu 
obce s rozšířenou působností
I nadále bude možné podat žádost o vy‑
dání občanského průkazu na kterémkoliv 
obecním úřadu obce s rozšířenou působ‑
ností, přičemž vydávajícím úřadem uve‑
deným na dokladu bude ten obecní úřad 
obce s  rozšířenou působností, u  kterého 
občan požádal o vydání občanského prů‑
kazu. V  případě, kdy občan při podání 
žádosti sdělí, že si přeje převzít občanský 
průkaz se strojově čitelnými údaji na ji‑
ném úřadu, bude převzetí občanského 

průkazu u obecního úřadu obce s rozšíře‑
nou působností, který občan uvede v žá‑
dosti, zpoplatněno správním poplatkem 
ve výši 100 Kč. Tento správní poplatek 
bude vybírán při převzetí občanského 
průkazu.

Vydání občanského průkazu po dovršení 
15 let věku občana
Pokud má občan trvalý pobyt na území 
České republiky a nemá občanský průkaz, 
je povinen požádat o jeho vydání po dovr‑
šení 15 let, nejpozději však do 30 dnů ode 
dne, kdy dosáhl věku 15 let.  l

Informace pro občany České republiky

Některé změny spojené 
s novelou zákona o cestovních 
dokladech účinné od 1. 1. 2016
Podat žádost o  vydání cestovního pasu 
a  převzít vyhotovený cestovní pas bude 
možné na kterémkoliv obecním úřadu 
obce s rozšířenou působností.
Vydávajícím úřadem uvedeným na dokla‑
du bude ten obecní úřad obce s  rozšíře‑
nou působností, u kterého občan požádal 
o vydání cestovního pasu. V případě, kdy 
občan při podání žádosti sdělí, že si přeje 
převzít cestovní pas na jiném úřadu, bude 
převzetí cestovního pasu zpoplatněno 
správním poplatkem ve výši 100 Kč. Tento 
správní poplatek bude vybírán při převzetí 
cestovního pasu.

Občanům, kteří potřebují urychleně vy‑
cestovat do zahraničí, se na žádost vydá 
ve lhůtě do 6 pracovních dnů cestovní 
pas s biometrickými údaji s platností na 
10 let, občanům mladším 15 let s dobou 
platnosti na 5 let.

V  tomto případě bude možné hotový 
doklad převzít pouze v  místě podání 
žádosti. Správní poplatek za vydání ces‑
tovního pasu s  biometrickými údaji ve 
lhůtě do 6 pracovních dnů činí 4000 Kč, 
pro občany mladší 15 let 2000 Kč.

Zároveň se zrušuje vydávání cestovních 
pasů bez biometrických údajů ve zkráce‑
né lhůtě do 15 dnů s dobou platnosti na 
6 měsíců.  l
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Pro naše město byl minulý rok bezpochy‑
by také velmi zajímavý. Souhrn toho nej‑
důležitějšího Vám přináším níže. Zároveň 
připojuji i přehled toho, co nás čeká v roce 
2016. Výčet je sice poměrně dlouhý, ale 
samozřejmě neobsahuje úplně všechny 
drobnosti a podrobnosti. Je také možné, že 
jsem na něco zapomněl, za což se dopředu 
omlouvám.

Silnice
 2015:  Byla dokončena výstavba kanalizace 
a  nových silnic v  ulicích Pod Řivnáčem, 
Wolkerova, Na Valech a Třebízského. Dal‑
ší velikou investicí byla rekonstrukce ulic 
Jana Palacha a  části ulice Puchmajerovy. 
Řešení těchto dvou ulic vyvolalo kontro‑
verzní reakce, ale doufám, že čas ukáže, že 
jejich oprava byla velkým posunem vpřed. 
Byla opravena i žalovská ulice Řadová.
 2016:  Zkraje roku bude dokončena nově 
jednosměrná ulice Vidimova, na jaře uli‑
ce Sedláčkova a  konec ulice Smetanovy. 
Další velkou investiční akcí bude celková 
rekonstrukce žalovských ulic Krásného, 
Mühlbergerova, Pilařova a  Příčná. V  le‑
tošním roce stihneme první etapu této 
rozsáhlé rekonstrukce. Patrně se bude 

jednat o  ulice Krásného, Pilařovu a  část 
Příčné. Ostatní spolu s novým chodníkem 
v  ulici Husově budou dokončeny v  roce 
2017. Dojde i na opravu ulice Svojsíkovy 
sady, na kterou přispěli i  její obyvatelé, 
za což jim děkuji. Budeme řešit bezpeč‑
nost křižovatky Masarykova, Bernáškova, 
Čáslavského. Čeká nás i  celá řada oprav 
chodníků (např. Braunerova u  bytového 
domu, Kostelní, Nad Čakovem či část Li‑
dické – od ulice Na Panenské k autobuso‑
vé zastávce).

Vodohospodářská 
infrastruktura
 2015:  Byla dokončena revitalizace druhé 
komory našeho vodojemu a rekonstrukce 
přečerpávací nádrže. Před rokem byla ve 
spolupráci s  VÚAB kompletně vyměněna 
kalová koncovka. Jak jsem psal výše, byly 
vystavěny nové úseky kanalizace.
 2016:  Letos budou dokončeny projektové 
dokumentace na všechny části, kde nám 
ještě kanalizace chybí tak, abychom mohli 
s  její výstavbou počítat v  letech následu‑
jících. Letos nás čeká ještě rekonstrukce 
akumulační komory vodojemu. Začneme 

vypracovávat projektovou dokumentaci 
pro intenzifikaci čistírny odpadních vod.

Školství
 2015:  U základní školy bylo postaveno nové 
venkovní hřiště a  u  školní jídelny bezba‑
riérový vstup. Bohužel se nepodařilo zajis‑
tit otevření dětské skupiny. Na konci roku 
rezignoval ředitel základní školy. Mateřské 
školy i ZUŠ fungovaly perfektně.
 2016:  Bude postavena nová školka pro  
25 dětí za městským úřadem. Pokud zís‑
káme dotaci, bude postavena nová budo‑
va školky v Palackého ulici, která by nově 
pojala 50 dětí. Proběhne rekonstrukce 
zbývající části půdního prostoru ZUŠ. 
Protože výhledově nebude kapacita naší 
školy pořád stačit, připravíme v  příštím 
roce studii a  snad i  projektovou doku‑
mentaci na další rozšíření. Věřím, že se 
nám podaří vybrat výborného nového ře‑
ditele základní školy.

Kulturní památky
 2015:  Byla vypracována studie o  využití 
městských vil v  Tichém údolí. Zastupi‑
telstvo rozhodlo, že se nebude ani jedna 
z památkově chráněných vil prodávat, ale 
že se je postupně pokusíme opravit. Ve 
vile č. 125 by měla vzniknout školka, pří‑
padně prostory pro volnočasové aktivity. 
Byla opravena dlažba u  vchodu na Levý 
Hradec. Byla vypracována studie na rekul‑
tivaci prostor u hřbitova na Levém Hradci 
s rozptylovou loučkou. Církev opravila část 
střechy kostela na Levém Hradci.
 2016:  Bude pokračovat příprava projektové 
dokumentace na opravu vily č. 125 a všich‑
ni doufáme, že se podaří zahájit i  samot‑
nou rekonstrukci. Bude realizována první 
etapa revitalizace u Levého Hradce.

Kultura, sport a dětská hřiště
 2015:  Náš dotační a grantový systém popr‑
vé fungoval odděleně pro kulturní a spor‑
tovní spolky. Zároveň byla jeho podpora 
navýšena o  400 tisíc korun. Byl doplněn 
roztocký skatepark.
 2016:  Podpora grantového systému bude 
ještě navýšena na celkovou částku 1,6 mi‑
lionu korun. Bude vypracována studie 
a  projektová dokumentace (pro 1. etapu) 
revitalizace sportovního areálu Sokola. 
V  letech následujících by tak mohlo dojít 
k  jeho postupné opravě. Bude dokončena 
projektová dokumentace na revitaliza‑
ci parku v  Tichém údolí a  bude zahájena 
první etapa samotné realizace. Budou vy‑
pracovány projektové dokumentace na 
obnovu sportovního areálu na Žalově a na 

Rok 2015 skončil. Přinesl nám věci dobré i horší. Z celospolečenského 
pohledu byl předchozí rok především ve znamení uprchlické krize. 
Její pokračování nás bohužel nepochybně čeká i letos. Válčí se v Sýrii  
i na Ukrajině a nezdá se, že by tyto konflikty vedly ke zdárnému vyřešení. 
Na druhou stranu roste česká ekonomika, což je způsobeno především 
přetrvávajícím růstem Německa, nepopulární měnovou politikou České 
národní banky, nepopulární fiskální politikou předchozích vlád, ale  
i vládou současnou, které se naštěstí klíčové ekonomické zákony nedaří 
prosazovat. Snad se jí to nepodaří ani v roce letošním. Na podzim nás 
čekají krajské volby, v nichž rozhodneme o složení středočeského krajské-
ho zastupitelstva. Snad zde bude pro Roztoky přívětivější konstelace.

Co Roztokům přinesl rok 2015 a co můžeme čekat v roce 2016

Nový povrch ulice Třebízského.
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dopravní hřiště. Na dětském hřišti v ulici 
Obránců míru bude vystavěno pítko. Bude 
zřízena nová naučná stezka o vilách v Ti‑
chém údolí. Samozřejmě se bude konat ne‑
spočet kulturních a sportovních akcí.

Územní plánování
 2015:  Pokročili jsme v  práci na novém 
územním plánu. Mezi zastupiteli panuje 
všeobecná shoda o tom, že v novém územ‑
ním plánu nedojde k  rozšiřování zastavi‑
telných ploch. Padlo rozhodnutí o tom, že 
tam, kde v budoucnu dle platného územ‑
ního plánu hrozí další zástavba, budou 
vypracovány regulační plány. Byla vypra‑
cována územní studie pro lokalitu Dubeč‑
nice.
 2016:  Bude pokračovat práce na novém 
územním plánu a  všech regulačních plá‑
nech (Tiché údolí, Dubečnice, Panenská, 
Solníky, Horní Žalov). Bude vypracovaná 
územní studie lokality u  přívozu, která 
bude směřovat k její celkové revitalizaci.

Bytové a nebytové 
hospodářství
 2015:  Došlo k první fázi rekonstrukce by‑
tového domu v  Jungmannově ulici. Byla 

například opravena márnice, fontána na 
náměstí či zasedací místnost městského 
úřadu.
 2016:  Bude dokončena celková rekonstruk‑
ce bytového domu v  Jungmannově ulici 
a  plynofikace bytového domu v  Nádražní 
ulici. Bude upraven tzv. likusák k vhodné‑
mu využití pro město.

Bezpečnost
 2015:  Pracovalo se na projektové doku‑
mentaci protipovodňových opatření. 
Bylo schváleno rozšíření kamerového 
systému.
 2016:  Na základě dokončené projektové 
dokumentace bude možné požádat o  do‑
taci na vystavění protipovodňových opat‑
ření. Bez dotace nejsme schopni tuto zá‑
ležitost sami ufinancovat. Městská policie 
bude mít nové vozidlo. Kamerový systém 
bude rozšířen.

Sociální věci
 2015:  Byla zavedena služba senior taxi.
 2016:  Do městského mobiliáře budou po‑
řízeny dva defibrilátory. Budeme jednat 
o možnostech budoucí výstavby domova 
pro seniory. 
 l

Poděkování
Závěrem bych rád velmi poděkoval 
všem, kteří v minulém roce udělali pro 
Roztoky něco dobrého. Je Vás tady 
opravdu mnoho a moc si Vaší práce vá-
žím. Děkuji také všem úředníkům měst-
ského 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.

Bezbariérový vstup do školní jídelny

Jan Jakob
starosta města Roztoky
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Tím patrně nejvýznamnějším bude 700. vý‑
ročí narození českého krále a císaře Svaté 
říše římské, Otce vlasti Karla IV., který se 
narodil 14. května 1316 a při křtu dostal 
jméno Václav. Jméno Karel přijal až při 
biřmování. Chystá se o něm a  jeho době 
velká výstava a  vyjde i  několik knih po‑
jednávajících o tomto „Největším Čecho‑
vi“ (viz anketa ČT v  roce 2005). V  této 
souvislosti se sluší připomenout, že etnic‑
ky byl Čechem stěží tak z  jedné čtvrtiny. 
Otec byl Lucemburk a matka Eliška Pře‑
myslovna byla dcerou Václava II. a  Guty 
Habsburské, dcery římsko ‑německého 
krále. Pro doplnění, Václav II. byl synem 
Přemysla Otakara II. a Kunhuty Uherské. 
I  všechny čtyři manželky Karla IV. byly 
cizinky. Z čistě lidského pohledu jsou za‑
jímavé i věkové rozdíly Karlových manže‑
lek. Zatímco první manželka Blanka z Va‑

lois byla stejného stáří jako Karel, druhá 
Anna Falcká byla mladší o  13  let, třetí 
v pořadí Anna Svídnická o 23 let a čtvrtá 
(mimořádně fyzicky disponovaná) Alž‑
běta Pomořanská byla dokonce o  31  let 
mladší než stárnoucí císař. Dynastické 
sňatky byly běžnou součástí evropské mo‑
censké politiky. Císař Karel jich využíval 
s neobyčejnou úspěšností až mazaností.

Neměli bychom přehlédnout 600. výročí 
upálení Mistra Jeronýma Pražského (†30. 6. 
1416), k němuž došlo stejně jako v případě 
M. Jana Husa v Kostnici. Jeroným Pražský je 
poněkud neprávem ve stínu Husově, i když 
ve své době byl osobností stejně významnou. 
Z hlediska úrovně vzdělání ho možná i před‑
čil. Byl mistrem čtyř univerzit – v Kolíně nad 
Rýnem, v  Heidelbergu, v  Paříži a  v  Praze. 
Proslul jako skvělý řečník, žoviální, vtipný 

a ironický. Ale sídlil v něm i neklidný duch, 
takže stále cestoval po celé tehdejší Evropě. 
Dvakrát podnikl cestu k  Božímu hrobu do 
Jeruzaléma. Do Prahy přivezl z Oxfordu spi‑
sy Johna Viklefa, které byly později rituálně 
spáleny jakožto dílo heretika. Pravou víru 
hledal Jeroným i u pravoslaví, zejména řecké‑
ho – což mu na koncilu taktéž přitížilo. Tam 
se původně vydal hájit M. Jana Husa, byl však 
zatčen a o rok později skončil na hranici na 
stejném místě jako jeho přítel.

Dne 13. března 1516, tedy před 500 lety, 
zemřel po dlouhé nemoci v Budíně, kde již 
od roku 1490 sídlil, český a uherský král Vla‑
dislav II Jagellonský, zvaný též „král dobře“. 
Toto sousloví není odvozeno od pozitivního 
hodnocení, neboť byl jedním z nejslabších 
panovníků na českém trůně, ale z jeho rče‑
ní, kterým odpovídal na interpelace pánů. 
České království bylo v té době rozpolceno 
vedví – na země české a na Moravu, Slezsko 
a Lužici. Od roku 1500 pak v Čechách vlád‑
la spíše vysoká šlechta než tento slabý král.

Po Vladislavovi nastoupil na trůn jeho 
teprve desetiletý syn Ludvík Jagellonský, je‑
muž nebyl dopřán čas uspořádat chaotické 
poměry v  království, navíc byl nucen čelit 
stále silnější hrozbě osmanské říše, jejíž voj‑
ska zaplavovala jih Evropy. Dne 29. srpna 
1526 se pak utopil na útěku z bojiště v mo‑
čálech u  Moháče, když osmanské vojsko 
v  čele se sultánem Sulejmanem I. porazilo 
početně slabší, hůře vyzbrojené a špatně ve‑
dené středoevropské spojené šiky.

Tím se na čtyři století otevřela cesta na 
český trůn rakouským Habsburkům. Před 
490 lety, 23. října 1526, byl českým sně‑
mem víceméně svobodně zvolen (na zá‑
kladě předchozích dohod) českým králem 
Ferdinand I. Habsburský.

Před 250 lety, 2. listopadu 1766, se na‑
rodil významný český vojevůdce, rakous‑
ký polní maršálek a  generální guvernér 
Lombardsko ‑benátského království (Jan) 
Josef Václav Radecký z  Radče (dožil se 
91 let). Po vzniku republiky jeho památka 
neprávem pohasla, roku 1919 byl odstra‑
něn i  jeho pomník z  Malostranského ná‑
městí. Přitom to byl fenomenální vojevůd‑
ce, byť zcela loajální k rakouskému trůnu. 
Byl například náčelníkem štábu a hlavním 
stratégem bitvy tří císařů u Lipska. Byl vy‑
znamenán téměř padesáti nejvyššími ev‑
ropskými řády, včetně Řádu zlatého rouna.

Byl též velký gurmán a vděčíme mu i za 
„českou“ tradiční pochoutku, vídeňský te‑
lecí řízek v trojobalu.

Stojíme na prahu nového roku s nadějemi a trochu i s oba-
vami, co nám přinese. Stará moudrost říká: „Poznej minulost 
a budeš znát budoucnost.“ Proto vám chci připomenout pár 
historických „kulatých“ výročí spojených s rokem 2016…

Kulatá výročí roku 2016

Český a uherský král Ludvík Jagellonský jako renesanční velmož
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Před 160 lety (roku 1856) zemřeli krátce po 
sobě dva čeští buditelé, J. K. Tyl a K. Havlíček 
Borovský. Pro nás je zajímavé, že nezletilá 
Havlíčkova dcera Zdenka byla svěřena do 
péče JUDr.  Františku A. Braunerovi a  díky 
tomu pobývala i v Roztokách. Stejně jako její 
rodiče zemřela předčasně na tuberkulózu.

Na přelomu června a  července si připo‑
meneme 150. výročí prusko ‑rakouské války, 
která podstatně ovlivnila dějiny středoevrop‑
ských zemí. Tento válečný konflikt vyvrcho‑
lil krvavým střetnutím u  Sadové (nedaleko 
Hradce Králové) 3. července 1866. Bitvy se 
zúčastnilo 435 tisíc vojáků, z toho 17 tisíc pad‑
lo nebo bylo prohlášeno za nezvěstné. Zprvu 
poměrně vyrovnanou bitvu rozhodla katast‑
rofální strategie rakouského velení. Z pouťo‑
vých „odrhovaček“ víme, že se zde proslavi‑
lo české dělostřelectvo. Jde patrně o  největší 
válečné střetnutí, které se odehrálo v českých 
zemích. Česko ‑rakouský patriotismus, odmí‑
tající pruskou nabídku na sebeurčení Čechů, 
nebyl bohužel ve Vídni oceněn a politických 
zisků se dočkalo jen Uhersko. Po vítězství Pru‑
sů došlo i ke krátkodobé okupaci Čech včetně 

Prahy a okolí vítěznými vojsky. Malý pruský 
kontingent pobýval i  v  Roztokách, kde jim 
místní uspořádali svatoanenskou tancovačku.

Pozoruhodný byl rok 1896, kdy bylo na‑
lezeno na Yukonu zlato, díky čemuž před 
120 lety vypukla zlatá horečka. Pro nás je 
však spíše důležitější, že se v tomto roce na‑
rodila řada významných osobností umění 
a  kultury. Např. Milena Jesenská, František 
Tichý, Karel Svolinský, ze světových umělců 
Tristan Tzara, André Breton či F. Scott Fi‑
tzgerald, proslulí čeští fotografové Jaromír 
Funke a Josef Sudek, herec Zdeněk Štěpánek, 
překladatel a roztocký občan Jaroslav Zaorá‑
lek, hrdina druhého odboje pplk. Josef Ma‑
šín (posmrtně povýšen na generálmajora), 
maršálové Žukov a  Rokosovskij, ale ovšem 
i neblaze proslulý politický intrikán a ideolog 
dogmatického socialistického realismu A. A. 
Ždanov a tzv. první dělnický prezident Kle‑
ment Gottwald.

Před 100 lety, roku 1916, se konaly dvě 
největší bitvy (spíše válečná jatka) 1. světo‑
vé války na západní frontě – od 21. února 
u Verdunu a od 1. července na Sommě. Za 

10 měsíců zemřelo ve verdunském „mlýn‑
ku na maso“ 700 tisíc mužů, ve válečné 
vřavě na Sommě, která skončila bez vítěze, 
během 5 měsíců dokonce 900 tisíc vojáků. 
Rok 1916 byl patrně nejkrvavějším rokem 
„velké války“ a prohloubil již značnou de‑
moralizaci vojsk obou válčících stran. Ta se 
projevila i na ruské frontě, což posléze ved‑
lo k oběma revolucím – únorové i říjnové.

Dne 21. listopadu 1916 ve věku 86  let 
odešel na věčnost rakouský císař a  (ne‑
korunovaný) český král František Josef I. 
Dalšího dne ho následoval (nevím, zda do 
stejného nebe) spisovatel Jack London.

Albert Einstein zveřejnil obecnou teorii 
relativity.

Před 60 lety, v říjnu 1956, vypuklo ma‑
ďarské povstání proti komunistickému 
režimu, které bylo posléze ruskými tanky 
utopeno v krvi a jeho vůdcové byli popra‑
veni. Strach z  tohoto konce pak zřejmě 
vedl v  roce 1968 ke kapitulantské politice 
československé politické představitele, kte‑
ří se po srpnové invazi (kromě Františka 
Kriegla) podřídili sovětskému diktátu.

Dne 26. dubna před 30 lety došlo k havá‑
rii v jaderné elektrárně v ukrajinském Čer‑
nobylu. Radioaktivní mrak zasáhl i  české 
země, obyvatelstvo však nebylo varováno, 
aby nebylo ohroženo konání prvomájových 
průvodů. Zdravotní důsledky této katastro‑
fy nebyly dosud stoprocentně zveřejněny. 
Prokázaný je ale například zvýšený počet 
samovolných potratů v následujícím roce.

V důsledku neúspěšného pokusu o stát‑
ní převrat se před 25 lety rozpadl Sovětský 
svaz, s nímž nás vázal slib „Na věčné časy 
a nikdy jinak“. Rozpuštěna byla i Rada vzá‑
jemné hospodářské pomoci (28. 6.) a 1. 7. 
1991 i Varšavská smlouva. Rozpad bipolár‑
ního světa byl dokonán.  l

  Stanislav Boloňský

Polní maršálek Josef Václav Radecký z Radče  
s Řádem zlatého rouna

Císař a král Karel IV. na votivním obraze pražského 
arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi, NG Praha

ODĚVY • TEXTIL
Roztoky, Masarykova 964 
Každé úterý 1000 – 1700 

Jiný termín po dohodě na čísle 603 531 982

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
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Připomeňme, že v loňském roce se zastupitel‑
stvo usneslo neprodávat ani jednu z městských 
vil, zapsaných památek. Větší, neobydlená vila 
bude celá zrekonstruována na mateřskou 
školku. To v případě, že se podaří v prvním 
pololetí tohoto roku získat dotaci na opravu 
a proměnu objektu právě v mateřskou školu. 
Bylo by pěkné několik milionů z vysmívané 
EU získat, ale jsem k tomuto nápadu dvojcti‑
hodných koaličních partnerů z ODS poměrně 
skeptický, zejména pro krátkost času.

Usnesení zastupitelstva hovoří totiž jas‑
nou řečí. Pokud se do srpna nepodaří do‑
taci získat, opravíme vilu za své, v přízemí 
zřídíme školku a v patře vybudujeme pro‑
story pro spolkovou činnost.

Letošní rok bude pro vilu číslo 125 i tak 
důležitý. Je dokončena zadávací studie, 
čeká se na vyjádření dopravních orgánů 

a také památkářů. Ti by měli posoudit mj. 
i  kontroverzní plán na budoucí zajíždění 
minibusu do zahrady vily. Znamenalo by 
to mimo jiné i  částečné vybourání histo‑
rické chráněné brány, nemluvě o  zatížení 
zahrady, též památkově chráněné.

Věřím, že potřebná úřední stanoviska 
získáme během ledna. Hned poté bude ve 
spolupráci našeho odboru správy a rozvoje 
města a  arch. Eflera, zpracovatele studie, 
vyhlášena soutěž na projektovou doku‑
mentaci pro generální rekonstrukci vily. 
V městském rozpočtu pamatuje na projek‑
tovou dokumentaci příslušná kapitola vyšší 
než milionovou částkou, další čtyři miliony 
jsou v adresné rezervě pro případ, že by věci 
šly opravdu rychle, nikde nenastal zádrhel 
a stavební práce mohly začít například už na 
konci léta.

Složitost projektové dokumentace, po‑
třeba vyjádření mnoha dotčených institucí, 
možnost odvolání k antimonopolnímu úřa‑
du atd., to vše dovoluje jen mírný optimis‑
mus, co se zahájení vlastních oprav vily týče. 
Podstatné ale je, že se v zimě naplno roze‑
běhne příprava projektové dokumentace, na 
kterou pak stavební úpravy navážou.

Stran menší vily podniklo město ve spolu‑
práci s architektem Tomášem Eflerem krok 
k  záchraně cenné dřevěné verandy. Projekt 
na její opravu je v  současnosti odeslán do 
Černošic, kde ho zkoumá odbor památkové 
péče a odbor životního prostředí. Dokumen‑
ty a  podklady připravujeme pro podání na 
ministerstvo kultury, kde se chceme ucházet 
o grant na opravu výše uvedené verandy.

Jednání s  Federací židovských obcí, od 
kterého jsme si slibovali pomoc při záchra‑
ně tohoto objektu, vily č. 110, zatím nepo‑
kročila, nevzdáváme je však zcela.  l

  Tomáš Novotný
 místostarosta

Jak si stojí vily
Řeč je o vilách v majetku obce, tedy o vile číslo 125 (té větší) 
a malé, obydlené, s čp. 110. Obě dlouhá desetiletí chátrají 
v Tichém údolí.

Před několika lety prodalo město nemoc‑
nici společnosti RHG pod podmínkou, že 
stávající odborné ordinace budou zachová‑
ny v plném rozsahu. Jestliže paní doktorka 
chce odejít, má na to jistě právo, ale společ‑

nost RHG má povinnost zajistit jiného dia‑
betologa. Roztoky, největší město okresu 
Praha ‑západ, si zachování diabetologické 
ordinace zaslouží. Pro občany, kteří nema‑
jí vlastní auto, bude dojíždění do Velkých 

Přílep náročné. Od autobusové zastávky 
je to do ordinace více než 1 km. Diabetici 
jsou většinou starší lidé, kteří mají potíže 
s chůzí.

Doufám, že ve spolupráci vedení společ‑
nosti RHG a města Roztoky se podaří pro‑
blém vyřešit ve prospěch občanů. l

 
  Mgr. Marcela Jungwirthová

 zastupitelka a diabetik

Pan Ing. arch. Komrska je ve svém článku 
z  prosincového Odrazu nějaký zhrzený. 
Možná je smutný, že se nerealizovaly jeho 
úpravy Žalovského potoka, které předná‑
šel svého času coby člen komise životního 
prostředí a které si nezadaly se Zemanový‑
mi plány na vybudování průplavu Dunaj– 
–Odra–Labe…

Je mi přirozeně líto, že se panu archi‑
tektovi nezavděčíme. Jeho článek mne 
však povzbudil k  přemýšlení, jak souvisí 
jím zmíněná Zdena Braunerová s dlažbou 
před naším kostelem. Myslím, že třeba 
takhle: Když šla Zdéna jako děvčátko do 
levohradeckého kostelíka, uvízla jí nož‑
ka v  bahně právě před brankou. Bláto 
se mohlo nepěkně nahrnout do bot, což 
byl malér – nebyly tehdy levné. To by se 

dnes Zdeně už stát nemohlo. Máme tam 
tu dlažbu.

Už zcela vážně dodám, že malá úprava 
před vstupem na starý hřbitov zcela jistě 
splnila cíl, s jakým byla provedena. Na mís‑
tě není bahno, za pár měsíců přestane dlaž‑
ba svítit novotou. Kámen není žádný od‑
pad, jiní místní architekti ho po konzultaci 
s památkáři vybrali proto, že koresponduje 
s materiálem použitým při stavbě hřbitov‑
ní zdi.

Vše se vždy dá udělat lépe, věci se ale 
také mohou nechat bez povšimnutí chát‑
rat, že. V opravě vchodu budeme na jaře 
vskutku pokračovat, tady mohu jen zo‑
pakovat svou informaci z  listopadového 
Odrazu. Budeme tak činit ve spolupráci 
s památkáři.

A  že místo vydláždili lidé, kteří hovoří 
ukrajinsky? No a? U akademicky vzdělané‑
ho člověka by jeden národnostní předpo‑
jatosti nehledal, zvláště po pětadvaceti le‑
tech, kdy šikovní dělníci z Ukrajiny v naší 
zemi často zastupují méně šikovné české 
ručičky.

Přeji panu architektovi pevný krok po 
všech dlažbách světa, tu užhorodskou ne‑
vyjímaje!  l

 
  Tomáš Novotný
 místostarosta

PS: Informační sloupky jsou vyvrácené tehdy, když je 
někdo vyvrátí, vandal či motorista. Naše TS je opravují 
dosti pravidelně. A informací je na nich (zase – péčí pa-
mátkářů i obce) víc než dost, stačí jen číst – a nefabulovat 
do Odrazu!

Diabetologická ambulance

Hrr na dlažbu!

Informaci o ukončení diabetologické ambulance v Roztokách ke dni 1. 1. 2016 
jsem přijala s velikou nelibostí. Je fakt, že o této možnosti se hovořilo mezi 
pacienty celý rok 2015, ale když se stále nic nedělo, domnívala jsem se, že 
z toho sejde.
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Na některé články v našem Odrazu se ani 
reagovat nechce. Ten o sbírce na Blešáku, 
který napsala do listopadového čísla paní 
Ladislava Jakobová, je ale pravým opakem.

Je bezvadné si přečíst, že se v Roztokách, 
městě s  desítkami kulturních a  společen‑
ských podniků pořádaných roztockými 
a  žalovskými spolky, najde nemálo dob‑

rých lidí s citem pro potřebné. Potřebnými 
myslím přirozeně uprchlíky, hlavní me‑
diální téma posledního půlroku. Nechci 
na stránkách výlučně lokálního periodi‑
ka zabřednout do pro‑ či proti běženecké 
polemiky, té čteme v celostátních médiích 
dost – a  to jsme země, které se uprchlíci 
obloukem vyhýbají.

Těší mne ale, že se na akci podpoře‑
né naším městem charitativní sbírka 
odehrála, a  připojuji svůj srdečný dík. 
Samozřejmě musím napsat, že to je 
v duchu těch lepších roztockých tradic, 
představovaných každoroční sbírkou 
v Husově sboru pořádanou péčí Jarmily 
Kučerové.   ➔

Prosincové zastupitelstvo schvalovalo vy‑
hlášku určující výši místních poplatků 
a daní na rok 2016. Kolik budou platit roz‑
točtí psi?

Roztočtí psi nebudou platit jako vždy 
ani korunu, ale pro jejich majitele zůstává 
výše poplatků stejná jako v roce 2015, tedy 
200 Kč, respektive 100 Kč pro důchodce 
(osvobození od poplatků pro zdravotně 
postižené atd. zůstává beze změny).

Před volbami jsme s ODS voličům sli‑
bovali snížení poplatků ze 700 Kč, které 
pejskaři platili ještě v  roce 2014. Popla‑
tek vydělával městu totiž mnohonásob‑
ně více, než činí náklady, které město 
vynakládá na úklid spojený se psy. Nyní 
je celkový roční příjem ze „psí daně“ cca  

120 tisíc Kč, což je stále více než dost, aby 
to krylo náklady města, pejskaře už ale to‑
lik nedaníme.

Co se ale bohužel příliš nemění ani 
v Roztokách, je pejskařská uklízecí kultura. 
Vše je to ale o lidech a osvětě, nikoli o výši 
poplatků, kterými trestáme i  vychova‑
nou a uklízející většinu. Snad se rozhoupe 
i městská policie a podaří se některé nepo‑
učitelné pejskaře přivést k rozumu.

Jestli jste ale ještě svého psa do Roz‑
tok nepřihlásili, vyplněný formulář, který 
naleznete na stránkách města v  záložce  
Městský úřad/formuláře, doneste co nej‑
dříve na MÚ Roztoky.  l

  Roman Jandík
 předseda ODS Roztoky a zastupitel

Během vánočních svátků jsem nedostal na 
radniční adresu ani jeden mail. Ale sotva 
jsem se po Vánocích objevil v úřadě, začalo 
to znova. „Upozorňujeme, že byla vypsána 
výzva…“ (a  my vám s  dotací pomůžeme, 
protože to umíme nejlíp). Profesionální 
lovci dotací i profesionální podvodníci, po 
čuchu je nepoznáte, snad podle adresy, po‑
kud ovšem není fingovaná.

Vůbec bych se nedivil, kdyby mě začal 
budit ze spaní skřehotavý hlas papouška 
pana Barrosa: „Eurrra, eurrra!“.

(Panu Stevensonovi se omlouvám, ale když 
mohl papoušek, který přežil pirátského kapi‑
tána Flinta, pokřikovat hlasem svého pána 
„dukáty, dukáty“, proč by nemohl papoušek 
bývalého předsedy Evropské komise Barrosa 
vyvolávat společnou evropskou měnu, samo‑
zřejmě se silným portugalským přízvukem).

Deset let už se divím tomu, jak může 
ten sebepožírací evropský dotační 
stroj fungovat, ale žijeme v něm a  jed‑
no pragmatické české přísloví říká, že 
hloupý je ten, kdo dává, ale hloupější, 
kdo nebere, a  tak se pokusíme brát. 
Sami, bez profesionálních lovců a pod‑
vodníků.

Vím, že se chovám krajně netakticky, ba 
dokonce, že si řežu mírně větev, ale máme 
být transparentní – a mě snad i naříznutá 
větev unese.

Takže o  co bychom se mohli letos poku‑
sit? Dotace samozřejmě nejsou na všechno, 
vlastně většinou na to nejnákladnější nejsou, 
ale v mnohém by pomohly. Následující výčet 
není konečný, něco možná odpadne, něco při‑
bude. Cílem pokusů získat dotace asi budou:
n podzemní kontejnery na tříděný odpad 
(první pokus na stanoviště v ulici Felklova 
je již podán);
n nová MŠ za městským úřadem (budeme 
ji ale stavět, i kdyby dotace nevyšla);
n nová MŠ pro 50 dětí, která nahradí „půj‑
čený“ Kaštánek;
n rekonstrukce vily čp. 125 na MŠ pro  
40 dětí;
n pořízení nového územního plánu (s pra‑
malou šancí na úspěch);
n rekonstrukce verandy vily čp. 110 (také 
s nevelkou šancí);
n nové evakuační vozidlo pro dobrovolné 
hasiče;
n rekonstrukce lesní cesty z  Běliny na 
Suchdol;

n dva sociální byty v  půdní vestavbě 
v domě čp. 22 v Nádražní ulici;
n nová elektrocentrála pro dobrovolné hasiče;
n obnova okolí Levého Hradce (z  dotace 
bohužel nepůjde financovat kolumbá‑
rium);
n dokončení rekonstrukce bytového domu 
Jungmannova čp. 286;
n parkoviště (dopravní terminál) u nádraží;
n protipovodňová opatření na Únětickém 
potoce.

V  seznamu nejsou ceny ani termíny, 
žádosti (některé přímo do výzev vyhla‑
šovaných ministerstvy, jiné do „malých“ 
výzev vypisovaných místní akční skupi‑
nou Přemyslovské střední Čechy) budou 
podávány tak, jak se budou výzvy objevo‑
vat, a  k  tomu je třeba připočítat několik 
měsíců, než se dozvíme výsledek. Klidně 
se může stát, že se něco přehoupne do dal‑
šího roku. A kolik dotací vyjde? To je těžší 
předvídat než počasí na měsíc dopředu, 
ale polovina úspěšných pokusů by byla 
slušný výsledek.

No a já zatím mohu pátrat, jestli má pan 
Barroso vůbec nějakého papouška.  l

  Jarda Huk

Díky za pomoc potřebným

Psí daň v roce 2016

Rok dotací
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Nesouhlasím ani s tvrzeními našeho minist‑
ra pro lidská práva, přítele Jiřího Dienstbiera, 
která pronáší na ochranu našich nepřizpů‑
sobivých romských a  cikánských spoluob‑
čanů, a distancuji se zejména od jeho pro‑
hlášení vůči imigrantům, kteří zaplavují 
Evropu. Myslím si, že prezidentská volební 
kampaň skončila před dvěma roky. A  jako 
by to někteří jedinci neakceptovali. Někteří 
z nás byli na Albertově sedmnáctého listopa‑
du letošního roku. Přišli jsme, když už byla 
hlava státu na tribuně. Můžu odpřisáhnout, 
že ze zmíněného projevu nepadlo jediné ne‑
návistné slovo na kohokoli včetně uprchlíků. 
To muselo být jasné i  několika málo příz‑
nivcům s  červenými kartami a  tibetskými 
prapory. Přesto někteří jako by nechtěli vi‑
dět ani slyšet. Snaží se za každou cenu de‑
honestovat hlavu státu za přispění některých 
politiků. Bohužel i z ČSSD. Každý má právo 
na názor, ale nesmí to přerůstat v  cílenou 
a  neobjektivní soustavnou štvanici. V  tom 
se prezentuje na prvním místě zpravodajství 
ČT, které se svými účelovými a neobjektiv‑
ními vstupy, podporované takzvanými prav‑
doláskaři a  nekompetentními redaktory, 
kteří píší o všem a nerozumí ničemu, snaží 
občany zneklidnit. Bohužel tato cílená kam‑

paň má své zastánce i  mezi významnými 
členy sociální demokracie. Jako by jim vadi‑
lo, že se po dlouhé době společnost začíná 
konsolidovat. Pod heslem „čím hůř, tím líp“ 
se snaží naši společnost rozdělit. Za přispění 
některých médií, což se ukázalo 22. 11. na 
Albertově. To, že za hlavou státu stali z par‑
lamentních stran jen zástupci strany Úsvit, 
může u  některých lidí vzbudit rozpaky. Je 
to tím, že z úst vrcholných představitelů ne‑
byl definován jasný a  konkrétní názor, jak 
uprchlickou krizi zvládat. Přešlapují a neho‑
voří jasně. Tím dávají prostor i extrémním 
názorům. Evropa v tomto naprosto zaspala 
a teď sklízí plody své neschopnosti. Vyspělé 
západní země se svým dlouholetým liberál‑
ním přístupem k přistěhovalcům teď sklízejí 
plody svého přístupu. A jako by jim vadilo, 
„že v tom lítají samy“, nařizují jiným státům, 
jak se mají chovat. Já se domnívám, že je 
svrchovaným rozhodnutím každého státu, 
koho si na své území pustí, a koho ne. Máme 
zde 400 000 cizinců z různých částí světa a až 
na výjimky s nimi není problém. Tato nová 
skutečnost je ale, ať se to někomu líbí, či ne, 
střetem civilizací, a jak prohlásil francouzský 
prezident: „Evropa je ve válce.“ To taky musí 
vláda akceptovat a  predikovat možné ná‑

sledky přijímání uprchlíků. Domnívám se, 
že důležitější je pro naši společnost omezit 
liberální přístup a  zpřísnit některá bezpeč‑
nostní opatření než připustit, že na našem 
území se může pohybovat byť jen jediný te‑
rorista. Na druhou stranu chápu, že běžen‑
ci jsou také lidé a  jejich osudy nám nejsou 
lhostejné. Proto navrhuji azyl udělit ženám 
a dětem do deseti let, a to na dobu určitou. 
Všechny ostatní poslat zpátky. Muži nemají 
utíkat, muži mají svou vlast bránit. A hlav‑
ně nepřijímat žádné ekonomické uprchlíky. 
A co se týče islámu jako náboženství? Ten‑
to se nerozděluje na radikální a  umírněný. 
Všichni muslimové se musí podvolit chalífá‑
tu. Proto se domnívám, že v této vyhrocené 
době by měl být v České republice islám jako 
náboženství oficiálně zakázán, na přechod‑
nou dobu, než se poměry stabilizují. Myslím, 
že umírnění a rozumní muslimové tuto si‑
tuaci pochopí.

A ještě jednu poznámku. Při bombovém 
atentátu na ruské letadlo na Sinaji zahynu‑
lo 220 lidí, většinou Rusů. Na ty si nikdo 
u  nás nevzpomněl (tím myslím naše lidi 
a naše politiky) a  ani jedna svíčka nebyla 
zapálena (našimi lidmi a  našimi politiky) 
Ptám se proč? Že to byli Rusové? A to ne‑
jsou lidé, nebo jsou něco méně než obyva‑
telé Paříže? Lidé, uvažujte!  l

  Stanislav Čáslavka
 předseda MO ČSSD Roztoky

Nesouhlasím se svým předsedou
Považuji za svou občanskou povinnost distancovat se od prohlášení předse-
dy naší strany, přítele premiéra Bohuslava Sobotky, a přítele ministra Jiřího 
Dienstbiera k projevu našeho prezidenta, pana Miloše Zemana 17. 11. 2015 
na Albertově.

Je mi téměř 80  let. Nemyslím, že stářím 
lidé zmoudřejí. Spíš jen zatvrzeleji lpějí na 
svých názorech. Přesto věřím, že mi můj 
věk i častý pobyt v cizině daly větší mož‑

nost nadhledu, než kdybych se orientoval 
jen podle našich médií.

Zhruba před 20 lety mne upoutal na pláži 
kalábrijského městečka, téměř ve špičce ital‑

ské boty, zrezlý vrak lodi větší než dva vltav‑
ské parníky. Bratr, který tam žije, mi vysvětlil, 
že nešlo o neštěstí, ale o způsob, jakým pa‑
šeráci přivážejí muslimské migranty z Libye. 
Ta loď byla prakticky vrak už před vyplutím. 
Posádka odplula zpět na „gommone“, velmi 
rychlém člunu z  tvrdé a  odolné pryže, mi‑
granty zachránila z  vody italská pobřežní 
stráž, pár se jich utopilo. Zatímco jsme leželi 
na pláži, nad námi dvakrát přeletěl policejní 
vrtulník. Zajímavé je, že v době ztroskotání 

Migrace není nový problém
V listopadovém čísle Odrazu mne překvapil, pobavil a naplnil obdivem 
článek Tomáše Šalamona. Překvapilo mne jeho publikování v lokálním 
měsíčníku, ale je to v pořádku, protože globální problémy budou mít stále 
větší dopad na ty místní. Pobavil mne svou formou, která odlehčila obsah, 
aniž snížila jeho vážnost. A obdiv je, jak známo, naše uznání druhému, že 
se nám podobá. V tomto případě názorově. Z toho také vyplývá, že někte-
rým čtenářům se naše názory líbit nemusí. Ale s tím se nedá nic dělat.

Přidám rád informaci o tom, jak přispěli 
pomocí běžencům tomíci, členové Aso‑
ciace turistických oddílů mládeže, která 
má v našem městě republikové ústředí.

V  prosinci vyrazil dvakrát náš spolko‑
vý Ford Transit do Srbska. Jednou do obce 
Šid, podruhé do Bělehradu. Tomíci a skauti 
a také lidé zcela nespolkoví, mladí a nelho‑
stejní, strávili celkem asi deset dní pomocí 
„tlupám“ běženců. Vozili po Srbsku po‑

třebný hygienický materiál, rozdávali vodu, 
oblečení, pomáhali uprchlíkům v orientaci. 
Neřešili selhání či neselhání vnější ochrany 
evropských hranic, nežvanili, konali. Tro‑
chu jsem váhal, zda tuto aktivitu v Odrazu 
zveřejnit, ale ford startoval z našeho města, 
proč to nenapsat. S  hrdostí dodám, že ho 
jednou řídil mladý odchovanec našeho od‑
dílu tomíků, podruhé moji mladí kolegové 
ze spolkového náčelnictva.  l

Nesedí vám k tomuhle článku slovo tlupa? Není moje – já 
jen nevěřícně poslouchal výrazivo našeho exprezidenta 
Klause v Partii Primy 3. ledna. Tam se to tlupami a horda-
mi na adresu běženců jen hemžilo.

Tomáš Novotný
místostarosta
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nelétal. Že by to zařídila ‚Ndrangheta (míst‑
ní forma mafie)? V každém případě byznys 
s migranty běžel už tehdy.

V  dalších letech jsem v  italské televizi 
viděl migranty směřující především na os‑
trov Lampedusa stále častěji. Dokonce se 
v  tamním uprchlickém táboře vzbouřili. 
Premiér Berlusconi uklidnil obyvatele os‑
trova tím, že si na tam koupí dům. Vzhle‑
dem ke strmému poklesu cen tamních ne‑
movitostí to nemuselo být jen gesto.
Itálie opakovaně žádala Evropskou unii 
o  spolupráci při řešení krize, ale nic zá‑
sadního se nestalo. Jen pobřežní stráž byla 
vlastními silami posílena, a tak zachránila 
víc migrantů před utonutím. Vraky zřejmě 
došly, a  tak se hlavním dopravním pro‑
středkem staly kriticky přeplněné gumové 
čluny. Z  uprchlických táborů šli migranti 
dál. Viděl jsem je v Římě i v Alpách. Jejich 
houfy se snažily projít dlouhým železnič‑
ním tunelem do Francie. Zčásti pracovali, 
zčásti (hlavně černoši) se živili zakázaným 
pouličním prodejem. Scházeli se v  par‑
cích, kde po nich místní obyvatelé uklí‑
zeli nepořádek, tak jako u nás v Teplicích. 
Jednou jsem viděl, jak v  parku postavili 
velký stan, vyslechli kázání svého imáma 
a  pak se dlouze modlili na koberečcích 
vyrovnaných ukázněně v řadách. Tak jsem 
si je mohl prohlédnout a  spočítat. Všich‑
ni to byli mladší muži s bohatým černým 
plnovousem, v  dlouhých bílých hábitech. 
Napočítal jsem jich přes tři sta. V  Římě, 
sídle papeže, mi to přišlo zvláštní. Mohli 
by křesťané uspořádat takové shromáždění 
v  Mekce? Asi ne, když i  v  Itálii museli ve 
školách odstranit ze zdí kříže, které urážely 
muslimské žáky.

Na rozdíl od prezidenta Hollanda mne 
letos v  březnu zesílení migrační vlny do 
Evropy nepřekvapilo. Jeho jistě také ne. Tak 
hloupý opravdu být nemůže. Válka v  Sýrii 
trvá už čtyři roky, sucho v Maghrebu také, 
což jsou hlavní příčiny sílící krize. Ale může 
někdo očekávat, od už tak málo oblíbené‑
ho politika, že po masakru v  Paříži řekne: 
„Máme ve Francii už sedm milionů musli‑
mů a oni se nám radikalizují. V Evropě už 
je jich celkem víc než 20 milionů, další při‑
cházejí a my si s  tím nevíme rady.“ Raději 
volí tvrdá slova a získává tím politické body. 
Tak jako při předchozím atentátu na Charlie 
Hebdo a židovský obchod. Tak jako ministr 
vnitra a pozdější prezident Sarkozy při ne‑
pokojích v muslimských částech Paříže, při 
kterých mládež zapalovala auta a  rabovala 
obchody. Tak jako další politici při aten‑
tátech v  Londýně, Madridu a  New Yorku, 
abych uvedl jen ty neznámější.

Ale i muslimové jsou voliči. Proto je na 
závěr tvrdých slov třeba připojit mantru: 

„Je třeba oddělit islamismus od islámské‑
ho náboženství.“ To je jistě pravda, ale ví 
někdo, jak to udělat? Představitelé evrop‑
ských muslimských obcí vesměs ujišťují, 
že islámští radikálové poškozují především 
je a že skutečný a pravý islám je nábožen‑
stvím míru. Ale který je ten pravý islám, 
když v muslimském světě bojuje téměř ka‑
ždý s  každým ve jménu jediného Alláha. 
A kdo to rozhodne, když muslimové nema‑
jí nejvyšší autoritu a každý jejich duchovní 
si vykládá, co chce.

Také křesťanství prošlo obdobím nábo‑
ženských válek, ale to už je naštěstí dávno 
za námi. Západní svět vděčí za svou kul‑
turu především judaismu a  křesťanství, 
ale za svou technickou vyspělost a  eko‑
nomickou prosperitu vděčí zejména od‑
loučení církve od státu. Naopak muslimští 
fundamentalisté chtějí obrodit svou víru 
striktním návratem ke koránu a  právu 
šaría a jakoukoli modernizaci původního 
výkladu odmítají.

Je čas, aby evropští muslimové přešli od 
slov k činům a začali upozorňovat úřady 
na nebezpečné radikály ve svých řadách, 
včetně duchovních. Nebo máme věřit bra‑
trovi dvou atentátníků z  Paříže, kteří si 
předtím zabojovali v  řadách Islámského 
státu, že jejich rodina nic netušila a že je 
musel někdo zmanipulovat? Mladí lidé 
jsou radikálnější než jejich rodiče patrně 
ve všech státech, ale mnozí mladí mus‑
limové jsou navíc frustrováni rozporem 
svých představ o  životě v  Evropě s  reali‑
tou. Dva, s nimiž jsem v Římě hovořil, ne‑
chtěli dělat „špinavou práci“. Jeden chtěl 
být zpěvákem, druhý fotbalistou. Navíc 
se nemohli oženit, protože mezi migran‑
ty je málo žen. Italské dívky se jim líbi‑
ly, ochotně se s nimi objímali a líbali, ale 
oženit se s nimi nemohli, „protože všech‑
ny Italky jsou děvky“. To je ovšem slabý 
čajíček proti agitaci dvou mladých džihá‑
distů na internetu. Chtěli získat další brit‑
ské muslimy do armády Islámského státu, 
v níž právě bojovali. Jeden z nich s kalaš‑
nikovem v ruce prohlásil: „V Anglii jsem 
měl deprese, teď už je nemám. Nejlepším 
lékem na depresi je džihád.“

Kdysi jsem v  České televizi sledoval 
besedu protestantského pastora Dana 
Drápala se dvěma zástupci české mus‑
limské obce. Na přímou otázku mu be‑
zelstně sdělili, že v  žádném případě ne‑
hodlají v Čechách prosazovat právo šaría 
násilím. Ovšem, až tu budou mít většinu, 
tak si to demokratickou cestou odhla‑
sují. Z  čehož soudím, že všichni musli‑
mové chtějí dosáhnout prakticky téhož 
cíle. Ti radikální terorem, ti umírnění 
si počkají. Alespoň tak to řekl libyjský 

vůdce Kaddáfí „svému nejlepšímu příte‑
li“ Berlusconimu: „My nemusíme bojo‑
vat, my zvítězíme dělohami svých žen.“ 
Uvážíme ‑li porodnost evropských náro‑
dů, bude mít, pokud se včas nevzpama‑
tujeme, pravdu.

Začas Kaddáfí požádal Berlusconiho 
o zprostředkování malého kšeftíku. Za mi‑
liardu eur byl ochoten zastavit migraci do 
Evropy, jdoucí tenkrát převážně přes Libyi. 
Bohužel k  tomu nedošlo, takže dnes je to 
otázka jednání mezi EU a  Tureckem, což 
bude rozhodně dražší. 

Kdy už západní politici pochopí, že de‑
mokracii nemohou vyvážet. Pařížského ma‑
sakru se prokazatelně zúčastnili dva čerství 
migranti, kteří přišli do Evropy přes Řecko 
letos na jaře. Přesto Evropa, především díky 
kancléřce Merkelové, svou vstřícnou politi‑
ku vůči migrantům nezmění. Jak se Merke‑
lová znovu vyjádřila, všechno vyřeší jejich 
přerozdělení mezi státy EU. Alláh ji ochra‑
ňuj před vlastními voliči!!!

Západ bude ničit Islámský stát ještě in‑
tenzivnějším bombardováním přímo v Sý‑
rii. Ale tam přece všichni džihádisti nejsou! 
Je mezi nimi sedm tisíc občanů EU, kteří 
se jistě zčásti vrátí. A jak je spojenecké le‑
tectvo trefí, aniž by zničilo již dost zdevas‑
tovanou infrastrukturu Sýrie a  především 
aniž by zmasakrovalo opozici proti Bašáru 
Assadovi, včetně civilistů, kteří nestačili 
utéct? Příbuzní těch, kteří zemřou, se po‑
chopitelně naštvou a část jich přejde k Is‑
lámskému státu, aby se pomstili. To je mo‑
del již mnohokrát vyzkoušený, především 
v Afghánistánu a Iráku. Rusové si s tím ne‑
lámou hlavu a bombardují všechno, co jim 
přijde pod letadlo. A  tak jim Turci jedno 
sestřelili.

Myslím, že by nebylo od věci, kdyby 
NATO nabídlo možnost bojovat s  Islám‑
ským státem především migrantům schop‑
ným vojenské služby. Byl to přece on, kdo 
je vyhnal z jejich země! Jistě nechtějí zba‑
běle čekat, až jim možnost návratu vybo‑
jují „západní křižáci“. Z toho by mohli mít 
další deprese. Jejich oddíly mohou sehrát 
stejnou úlohu jako Československé legie 
v boji o naši samostatnost nebo zahraniční 
vojska států okupovaných nacistickým Ně‑
meckem. I kdyby se jich nepřihlásilo dost, 
mělo by to velký politický význam. A pře‑
devším by se ukázalo, kdo je kdo. A  to je 
velmi třeba!

Souhlasím sice s  tím, že každý muslim 
není terorista, ale bohužel vidím, že v sou‑
časnosti je každý terorista muslim. Všichni 
ti vrazi totiž volají: „Allahu Akbar“. Až za‑
čnou před svým odpálením volat: „Pochvá‑
len Pán Ježíš Kristus“, změním názor.  l

  Rudolf Šimek
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Ježíšek byl Jůlinka
V předvečer Štědrého dne připravili 
nadšenci ze sdružení ROZTOČ již 
tradiční Živý Betlém. Jako obvykle 
přišli pozdravit malého Spasitele i tři 
králové, byť tím trochu předběhli 
kalendář.

Téměř předjarní počasí přilákalo na 
Ovčín nebývalé množství účastníků, 
a to všech věkových kategorií. Živý 
Ježíšek byl tentokrát Jůlinka a své 
role se zhostil(a) se svými rodiči na-
prosto perfektně. Bylo to velmi milé 
představení a sdružení ROZTOČ patří 
velký dík za jeho úsilí!  l

 Stanislav Boloňský

Naše základní organizace Svazu postiže‑
ných civilizačními chorobami využívá pro‑
stor Klubu důchodců (Havlíčkova 713 – 
provozuje město Roztoky), který je otevřen 
pro všechny každé úterý a čtvrtek od 14 do 
16 hodin. Zde můžete posedět a popovídat 
si při čaji a dobré kávě.

Od ledna zde nabízíme pravidelné Ruko‑
dělné dílny. Každý poslední čtvrtek v měsí‑
ci (od 16 do 18 hodin) přijďte všichni, kdo 
máte chuť si něco krásného vytvořit, setkat 
se s přáteli nebo nové přátele poznat. Ne‑
záleží na věku ani šikovnosti. Pojďme se 
společně radovat ze života, naučit se něco 
nového vytvořit anebo zjistit, že jsme ještě 
všechno nezapomněli. Dílny vede Markéta 
Hrůzová a Vlaďka Drdová.

RUKODĚLNÉ DÍLNY

Termíny:
n čtvrtek 28. ledna 2016 od 16 do 18 hodin – 
Malování na porcelán

n čtvrtek 25. února 2016 od 16 do 18 hodin –  
Rámečky na fotografie, ozdobné krabič‑
ky a  přáníčka (různé zdobicí techniky – 
ubrouskování, kamínky, mušle…)
n čtvrtek 24. března 2016 od 16 do 18 ho‑
din – Velikonoční dílna (velikonoční věnce 
a dekorace)
n čtvrtek 26. května 2016 od 16 do 18 ho‑
din – Malování na hedvábí a textil (šátky, 
šály, polštářky, dekorace…)
n čtvrtek 30. června 2016 od 16 do 18 ho‑
din – Výroba šperků

Do Svazu postižených civilizačními cho‑
robami (SPCCH) se může přihlásit každý 
bez rozdílu věku, kdo trpí některou z civili‑
začních chorob. Přihlásit se můžete přímo 
v Klubu důchodců.

Podrobnější informace o nás a naší čin‑
nosti získáte na našich nových webových 
stránkách 
www.spcch ‑roztoky.cz. l

 Za SPCCH Roztoky
  Vladimíra Drdová

Tato škola vznikla z iniciativy rodičů, kterým 
vyhovovala představa menšího kolektivu dětí 
s  možností individuálního přístupu, prožit‑
kového vyučování a učení se v souvislostech. 
Veliký důraz je kladen na podporu radosti 
z poznávání, tvořivosti a měkkých dovednos‑
tí, jako je například schopnost samostatně ře‑
šit problémy.

Vedení se ujala Mgr. Kateřina Teplá, pe‑
dagožka a také maminka jedné z žaček. Pří‑
pravná fáze projektu trvala rok a půl, během 
ní se zakládající rodiče pravidelně scházeli, 
vzdělávali a navštívili několik již fungujících 
komunitních škol, aby mohl být projekt 
v září 2015 úspěšně spuštěn. Zvláštní péče 
byla také věnována výběru pedagoga. Výbě‑
rovým řízením prošla řada uchazečů a jsme 
velmi rádi, že můžeme spolupracovat s paní 
učitelkou Reginou Rozkošovou.

Vedle dnů ve škole je jeden den v  týdnu 
také věnován projektům v  terénu – děti už 
mimo jiné byly v botanické zahradě, strávily 
dopoledne společným bubnováním pod ve‑
dením profesionálního perkusisty, dozvěděly 
se o  archeologických vykopávkách v  okolí 
Roztok, vyráběly mozaiky, zkoumaly stromy 
v  Zemědělském muzeu, byly v  divadle Mi‑
nor, učily se o dějinách Budče a vyrobily si 
dobový náhrdelník.
Na leden chystáme například návštěvu 
v ateliéru výtvarníka Petra Nikla a výstavy 

„Od věků sloužím člověku“ o obalech a re‑
cyklaci v Zemědělském muzeu.

Na projektových čtvrtcích se podílejí i ně‑
kteří rodiče, kteří přinášejí náměty a záro‑
veň mají možnost se projektů zúčastnit.

V tuto chvíli máme ve třídě 6 žáků, ma‑
ximální kapacita do budoucna je 12 dětí. 
Rodiče, kteří by uvažovali o  přihlášení 
svých dětí do Komunitní školy anebo by 
se jen chtěli nezávazně dozvědět více, rádi 
seznámíme s tím, jak to u nás chodí.

Ozývat se lze průběžně, současně také 
všechny srdečně zveme na Den otevře‑
ných dveří, který proběhne v úterý a středu  
19. 1. a 20. 1. od 9 do 14 hodin. Více in‑
formací naleznete také na našem webu  
www.komunitniskolaroztoky.cz anebo na 
Facebooku (zadáte název školy).

Lze také kontaktovat Mgr. Kateřinu Tep‑
lou na tel. čísle 773 678 208. Těšíme se na 
setkání.  l

Rukodělné dílny

Komunitní škola v Roztokách: seznamte se
V první zářijový den tohoto školního roku se sešli žáčci s aktovkami nejen v roztocké státní škole, ale 
prvně také v prostorách Komunitní školy, sídlící v centru Roztok.

Kontakty:
Vladimíra Drdová,  
předsedkyně –  
tel. 606 893 292,  
v.drdova@volny.cz

Blanka Humplová,  
místopředsedkyně,  
cvičení kardiaků – tel. 776 845 466,  
blancahumplova@atlas.cz

Ing. Marie Dittrichová,  
hospodářka – tel. 737 158 626,  
mariedittrich@seznam.cz

Helena Manhartová,  
klub důchodců, divadla v hotelu  
Academic – tel. 733 544 075,  
manhartova@gmail.com

Jaroslava Pařízková,  
zájezdy – tel. 732 217 507,  
parizkovajar@email.cu

Sylva Kytková,  
divadla – tel. 725 369 567,  
Skytkova@seznam.cz
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INZERCE

Rok se s  rokem sešel a  my už vyhlížíme tradičně netradiční li‑
dovou slavnost – veselý, barevný a  bombastický průvod maškar 
z Roztok u Prahy do Únětic, který již po devatenácté pořádá roz‑
tocký spolek Roztoč. Svátek zahájí páteční obchůzka masek s mu‑
zikou a  vinšováním. V  sobotu se maškary setkávají ve 13.00 na 
zámku v Roztokách a po korunovaci nejkrásnější a nejvypečenější 
ze všech roztockých dívek, královny masopustu, se vydávají v čele 
s  ní bujarým průvodem. Vítány jsou maškary jakéhokoli věku, 
rasy, pohlaví a tvaru. (Více na www.roztoc.cz)
A při příležitosti masopustu Únětický pivovar opět uvařil maso‑
pustní speciál – MASOPUSTNÍ BOCK SVĚTLÁ 16°! 

Týden masopustních příprav – 18. až 22. leden 2016
Máte chuť se aktivně podílet na přípravě masopustu? Budeme 
rádi, když se k nám připojíte. Od pondělí do pátku budou v ate‑
liéru v Jungmannově ulici probíhat opravy masek, šití kostýmů, 
výroba škrabošek a  další práce, u  kterých přijde vhod každá 
ruka. V  den masopustu uvítáme pomoc s  dílčími organizač‑
ními úkoly. Přispět můžete i finančním obnosem či hmotným 
darem. Informace o těchto formách podpory masopustu najde‑
te na www.roztoc.cz

V týdnu před masopustem:
Sháníme zdatné šiče a šičky, zdobiče a zdobičky, ideálně s vlastním 
šicím strojem. Je možné si i nějakou práci odnést domů (např. šití 
škrabošek).

Uvítáme pomoc s malováním cedulí a přípravou dalších materi‑
álů, zdobením všeho možného, převážení věcí sem a tam…

V ateliéru se bude pracovat každý den, není problém domluvit 
se na konkrétních hodinách – vždy se vás někdo ujme a vezmeme 
vás do party.

V den masopustu:
Pomoc s půjčováním masek – sháníme dva lidi, z  toho jednoho 
zapisovatele (ideální pro kohokoli méně pohyblivého).
n Lidi do velkých masek, kteří v nich půjdou až do Únětic.
n Pomoc s vozením věcí.
n Po masopustu: pomoc s nedělním úklidem, pomoc s vozením 
věcí, praní kostýmů.
Ozvat se a na cokoli se zeptat můžete na e ‑mailu: roztoc@roztoc.cz
Více informací najdete na stránkách www.roztoc.cz

Půjčování masek
Půjčování masek za drobný příspěvek je možné ve čtvrtek 21. 1. 
od 16.00 do 20.00 hod. v ateliéru Roztoč Jungmannova a 23.1.
Vracení masek 23. 1. při příchodu průvodu do Únětic u Špejcharu 
a 24. 1. v ateliéru Roztoč Jungmannova, Roztoky (Martina Macu‑
rová, tel. 603 946 501)

Podrobný program
ROZTOCKÁ ČÁST
Středočeské muzeum v Roztokách – zámek
n od 11.00 půjčování masek z  bohatého fondu sdružení Roztoč 
(výhradně pro ty, kteří dojdou až do Únětic)
n 13.00 Slavnostní narážení masopustního speciálu,
Žongléři Mix Trix, Blabuburo corps!, Divadlo Kvelb, Divadlo Boři‑
voj, Modrá muzika, Pohřební bratrstvo, Komedianti Truffattori
n 14.00 Korunovace královny a  předání masopustního práva, 
Krásné fanfáry

Průvod městem Roztoky
n 14.30 ulicemi Nádražní, Kroupka, Tyršovo náměstí, Legií, Třešňovka
Holý vrch
n 17.00 Setkání průvodů z Roztok, Únětic a Suchdola; mávání pra‑
pory, kolové tance, zápas medvědů, poprava klibny
ÚNĚTICKÁ ČÁST
Únětický pivovar
n 14.00 Narážení masopustního speciálu
n 18.30 Vintage Wine – kombinace keltské a irské muziky s roc‑
kovým základem
Sokolovna
n 19.00 Masopustní ples – hraje Magnum Jazz BigBand
n 19.30 MixTrix se žonglérsko ‑akrobatickým vystoupením Hračkárna
n 23.00 Půlnoční tančírna (vstup ve společenském dolnopovltav‑
ském kroji a čistých střevících)
n Tombola
Kravín
n 17.30 Příchod průvodu maškar, mlsání masopustních jitrnic,  
jelítek, řízečků, piva, kořalky
n 18.30 Der Senster Gob
n 21.00 Trombenik
Společné vstupné do Sokolovny a Kravína je 180 Kč
Dopravní spojení do Roztok: vlakem z  Masarykova nádraží,  
Holešovic či Nádraží Podbaba (spoje budou posíleny) nebo auto‑
busem 340 a 350 z Dejvické. Z Únětic do Roztok a zpět bude ve‑
čer po příchodu průvodu pendlovat speciální MASOBUS, dokud 
bude zapotřebí.
Pozor! 23. ledna v rozmezí 14.15–15.15 bude kvůli průchodu prů‑
vodu uzavřena ulice Nádražní!
Pořádá: Sdružení Roztoč, Kravín Únětice a Spolek pro obnovu úně‑
tické kultury ve spolupráci se Středočeským muzeem v Roztokách
Podpořili: Město Roztoky, MŠMT, Únětický pivovar, posílením 
spojů České Dráhy a další dárci a dobrovolníci  l

Roztocký Masopust 2016 – 23. ledna 2016

Business & Profesional Women Praha II

Spolupracujeme s:

MÌSTO
ROZTOKY

Zveme vás

Výživa dìtí

Pøednášející: Martina Štìpánková

11. 2. 2016,  od 10 do 12.00 hod.

ROZTOCKÉ MATEØSKÉ CENTRUM

V pøípadì zájmu prosíme o potvrzení 
úèasti na e-mail: lenka.svecova@bpwcr.cz

Místo konání: Mìstská knihovna,
 Jungmannova 966, Roztoky 252 63

Vstup zdarma

Na co si dát pozor pøi sestavování jídelníèku pro naše 
dìti. Jak motivovat dítì ke správnému stravování. Vliv 

výživy na rùst a vývoj mozku.
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Business & Profesional Women Praha II

Spolupracujeme s:

MÌSTO
ROZTOKY

Zveme vás

Výživa dìtí

Pøednášející: Martina Štìpánková

11. 2. 2016,  od 10 do 12.00 hod.

ROZTOCKÉ MATEØSKÉ CENTRUM

V pøípadì zájmu prosíme o potvrzení 
úèasti na e-mail: lenka.svecova@bpwcr.cz

Místo konání: Mìstská knihovna,
 Jungmannova 966, Roztoky 252 63

Vstup zdarma

Na co si dát pozor pøi sestavování jídelníèku pro naše 
dìti. Jak motivovat dítì ke správnému stravování. Vliv 

výživy na rùst a vývoj mozku.

na semináø

Business & Profesional Women Praha II

Spolupracujeme s:

MÌSTO
ROZTOKY

Zveme vás

Výživa dìtí

Pøednášející: Martina Štìpánková

11. 2. 2016,  od 10 do 12.00 hod.

ROZTOCKÉ MATEØSKÉ CENTRUM

V pøípadì zájmu prosíme o potvrzení 
úèasti na e-mail: lenka.svecova@bpwcr.cz

Místo konání: Mìstská knihovna,
 Jungmannova 966, Roztoky 252 63

Vstup zdarma

Na co si dát pozor pøi sestavování jídelníèku pro naše 
dìti. Jak motivovat dítì ke správnému stravování. Vliv 

výživy na rùst a vývoj mozku.

na semináø

Business & Profesional Women Praha II

Spolupracujeme s:

MÌSTO
ROZTOKY

Zveme vás

Výživa dìtí

Pøednášející: Martina Štìpánková

11. 2. 2016,  od 10 do 12.00 hod.

ROZTOCKÉ MATEØSKÉ CENTRUM

V pøípadì zájmu prosíme o potvrzení 
úèasti na e-mail: lenka.svecova@bpwcr.cz

Místo konání: Mìstská knihovna,
 Jungmannova 966, Roztoky 252 63

Vstup zdarma

Na co si dát pozor pøi sestavování jídelníèku pro naše 
dìti. Jak motivovat dítì ke správnému stravování. Vliv 

výživy na rùst a vývoj mozku.

na semináø



ODRAZ  měsíčník Roztok a Žalova18

SPOLEČENSKÁ KRONIKA | KULTURA

Karel Marx 
1928–2015

Ve věku 87 let zemřel začátkem 
prosince významný malíř, kostýmní 
výtvarník a scénograf Karel Marx.

Absolvent sklářské odborné školy 
v Železném Brodě a AMU v Praze, 
obor scénografie. Žák prof. Tröstera. 
V letech 1962–1968 výtvarník Čs. 
televize, 1968–1983 scénograf 
kladenského divadla. Od roku 1983 
výtvarník ve svobodném povolání.

Vystavoval na mnoha místech v Čes-
ké republice, v Německu, Itálii, v Ni-
zozemsku, Bulharsku a na Slovensku. 
Podílel se na více než šesti desítkách 
divadelních představení mj. v DISKu, 
ve Viole a v divadlech v Kladně 
a Mladě Boleslavi.

Roztočtí milovníci výtvarného umění 
mohli v minulosti zhlédnout jeho 
výstavy ve Středočeském muzeu, 
případně se s jeho originálními pra-
cemi seznámit v intimním prostředí 
Roztocké vinotéky.  l

V pátek 11. prosince jsem byl cosi vyřizovat 
na teologické fakultě v Dejvicích a na chodbě 
jsem míjel vystavené portréty českých a mo‑
ravských biskupů. Na chvíli jsem se zastavil 
u  známé tváře připomínající svým hustým 
vousem spíše nějakého mnicha poustevníka 
či hajného – Jiřího Paďoura. Chvíli jsem u něj 
postál a v duchu zavzpomínal na chvíle, kdy 
byl duchovním správcem v Roztokách.
Když jsem se vrátil domů, čekal mě v PC 
vzkaz, že Jiří Paďour je v nemocnici a umí‑
rá. Ta zvláštní shoda okolností mě zamra‑
zila. A  ještě toho dne skutečně Mons. Jiří 
Paďour, OFM Cap., ve věku 72 let zemřel.
Jiří Paďour přišel do Roztok na jaře roku 
1990, do situace téměř misijní. Zdejší fara 
byla od smrti předchozího faráře Františ‑
ka Matějky v  roce 1983 neobsazena, byla 
propůjčena sekulárnímu řádu františkánů. 
Bohoslužby sem zajížděl sloužit pomoc‑
ný biskup pražský Antonín Liška, což byla 
svým způsobem rarita, ukazující na tristní 
personální situaci katolické církve za minu‑
lého režimu. Bylo to nejen tím, že byl znač‑
ně omezen počet studentů teologie a  tedy 
kandidátů kněžství, ale i  proto, že mnoho 
kněží nemělo tzv. státní souhlas s výkonem 
kněžské služby. Takto byl devět let také po‑
stižen Jiří Paďour, který se pak musel živit 
různými dělnickými profesemi. V roce 1978 
tajně vstoupil do řádu kapucínů a pracoval 

jako asistent kardinála Tomáška. Když byl 
v  polovině roku 1989 povolán do Roztok, 
návštěvnost farního kostela byla poměrně 
slabá, byť o  něco lepší než v  poslední fázi 
působení již nemocného Františka Matěj‑
ky. Jeho příchod vlil do naší farnosti novou 
energii a  kostel byl brzy zaplněn k  prask‑
nutí. Páter Paďour byl velmi dobrý kazatel, 
když v  této oblasti uplatnil své předchozí 
herecké zkušenosti – vystudoval totiž herec‑
tví na DAMU. Po absolutoriu měl angažmá 
v Divadle Na zábradlí a v Divadle za branou. 
Měl velký dar vysvětlit slovo boží jednodu‑
še, bez velkých frází, a to i dětem.
Stál u  obnovených svatovojtěšských poutí 
na Levém Hradci, když první se s  velkou 
slávou uskutečnila v  dubnu 1991 na louce 
před kostelem za účasti církevních a  poli‑
tických špiček, včetně prezidenta V. Havla. 
V roztocké farnosti nakonec nepobyl dlou‑
ho, ale jeho vliv na oživení ochablé farnos‑
ti byl významný. Již na konci roku 1991 
byl jmenován provinciálem kapucínského 
řádu, o pět let později pomocným biskupem 
pražským a v roce 2002 sídelním biskupem 
českobudějovickým. Z důvodu zhoršeného 
zdravotního stavu přijal minulý rok papež 
František jeho rezignaci na tento úřad.
Requiescat in pace – nechť odpočívá v po‑
koji.  l

  Stanislav Boloňský

R.I.P. (za Jiřím Paďourem)

Roztoky, Zámek 1, tel. 233 029 011, 
e ‑mail: muzeum@muzeum ‑roztoky.cz
Otevřeno: st–ne 10.00–18.00 hod. 
V  návštěvní době je otevřena kavárnička 
„Pro Vás“.
Knihovna muzea otevřena: st 8.00–12.00 
a 12.30–16.30 hod.
Vstupné: Výstavy, Zámek – základní 50 Kč, 
snížené 30 Kč, rodinné (2 dospělí + max.  
4 děti) 130 Kč

LEKTORSKÉ PROGRAMY:

Pro školy – nutno objednat předem – 
tel. 233 029 042 nebo e ‑mail: poklad‑
na@muzeum ‑roztoky.cz:
LÉTO V  ROZTOCKÝCH VILÁCH – 
s  pracovními listy věnovanými pražským 
lufťákům…
Generál Pellé – s  pracovními listy právě 
probíhající výstavou…
BARVÍŘSKÉ DÍLNY – barvení přírod‑
ními barvivy; základní cena 50 Kč + cena 
materiálu

Pro rodiny s dětmi ve věku 3 až 10 let – bez 
objednání
STAŇ SE LUFŤÁKEM – řešení zapekli‑
tých úloh v dobovém kostýmu

STÁLÉ EXPOZICE:

Jak bydlel a úřadoval pan správce / Vrch‑
nostenská správa panství. Nahlédněte, 
jak a kde bydlel a pracoval vrchnostenský 
úředník Lichtenštejnského panství na kon‑
ci 18. století.
Jak se jezdilo do Roztok na letní byt / Ži‑
vot v  letovisku. Prostřednictvím vilových 
interiérů poznáme životní styl „lufťáků“ 
druhé poloviny 19. století, a to včetně pre‑
zentované dobové módy.
Ateliér Zdenky Braunerové – otevřen od 
1. 4. 2016!

VÝSTAVY:

do 27. 3. 2016: PELLÉ – BRAUNERO‑
VÁ, cesty osudů mezi Čechami a Francií / 
PELLÉ –BRAUNER, chemins des destins 
entre la Bohême et la France

Francouzský generál, diplomat a  česká 
umělkyně – dvě zdánlivě rozdílné osob‑
nosti. Doprovodný program = komentova‑
né prohlídky – nutno rezervovat! … Gale‑
rie/Kabinet
do 1. 5. 2016: OPUS MUSIVUM – mo‑
zaika ve výtvarném umění. Doprovodný 
program = tvůrčí dílny + komentované 
prohlídky – nutno rezervovat! …Velká vý‑
stavní síň
15. 1. – 1. 5.: Hodiny ze Schwarzwaldu – 
výběr z unikátní sbírky Miloše Klikara

AKCE:

1. 1. od 13 h: NOVOROČNÍ RESTART – 
začněte nový rok s námi a nejen s chlebem 
se sádlem, cibulí a kyselou okurkou…
9. 1. Tříkrálová Okoř – 48. ročník novo‑
ročního pochodu
23. 1. Masopust – začínáme ve 13.00 slav‑
nostním naražením pivního speciálu  
Více informací na www.muzeum ‑roztoky.cz
  l

  Marcela Uhlíková

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
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Městská knihovna informuje
BELETRIE

Pancol, K., Líbejte mě (Román o touhách 
a toužení)
Roberts, N., Ostrovy splněných snů
Viewegh, M., Biomanžel (Volné pokračo‑
vání Vieweghova bestselleru Biomanželka)
Weiner, J., Dobrý v posteli (Naši osobnost 
a osud utváříme sami.)

HISTORICKÉ

Ebert, S., 1813 – Válečný požár
Niedl, F., S  vlčí hlavou v  erbu (Rok 1421 
v Čechách)

DETEKTIVKY

Lindgren, M., Babičky: mrtvý kuchař (Ne‑
umíte si představit, že by mohlo v domově 
důchodců dojít k něčemu nezákonnému?)
May, P. , Čtvrtá oběť (Druhý případ detekti‑
va Li Jena a lékařky Margaret Campbellové)
Nesbo, J., Syn (Další kniha od krále sever‑
ských detektivek)

PRO DĚTI

Gaiman, N., Naštěstí (ne)máme mléko 
(Nejsou to děti, kdo zažívá jedno prapo‑
divnější dobrodružství za druhým.)
Krolupperová, D., O  modrém světle 
(O chlapci Otíkovi, který nerad čte.)

Dvořák, J., Jak zvířata spí (Ilustrovaný at‑
las, jak zvířata vypadají a na co myslí v čase 
spánku.)

NAUČNÁ

Klicperová, L., Islámskému státu na dostřel 
(Lenka Klicperová a Markéta Kutilová v Sýrii)
Lederer, J., Jan Palach (Palachův životní 
příběh na pozadí dobových událostí v Čes‑
koslovensku)
Rakušanová, M., Josef Váchal – Napsal, vy‑
ryl, vytiskl a svázal (Velkorysá monografie)

PROGRAM V KNIHOVNĚ NA LEDEN:

26. 1. Austrálie – Uluru (od 18.30) – Filip 
Šír pokračuje ve vyprávění o cestě po Aus‑
trálii. (vstupné dobrovolné)
27. 1. Hravé čtení s Adélou (od 16.15)

PROGRAM NA ÚNOR PŘIPRAVUJEME

10. 2. a  24. 2. Hravé čtení s  Adélou (od 
16.15)
27. 2. Workshop Mandal (od 10.30) – Lucie 
Vraná nás naučí vyrábět mandaly, přihláše‑
ní v knihovně či na mail spacek@roztoky.cz
Více informací o programu, přihlášení a mno-
ho dalšího můžete zjistit osobně v knihovně. l

Za městskou knihovnu
Mgr. Michal Špaček

Nabízíme vám výběr z nových knih, zakoupených do městské knihovny 
během měsíce prosince 2015. sokolovnu

V  sobotu 13. února 
2016 se v sokolovně na 
Tyršově náměstí koná 
skautský ples, který 
nadcházejícím roční‑
kem oslaví své 5. na‑

rozeniny. Již popáté připravují roztočtí 
skauti a  skautky nezapomenutelný večer 
pro dospělé i pro děti.
Příznivcům tance a kvalitní hudby nově 
zahraje kapela Paradoksy a těšit se může‑
te také na profesionálně provedené před‑
tančení. Na své si ale přijdou i  ti, kteří 
mezi milovníky tanečních kroků zrovna 
nepatří. Pro děti i dospělé chystáme hry 
a  soutěže o  zajímavé ceny. Nebude chy‑
bět ani oblíbená tombola. Na bar připra‑
vujeme bohatý výběr jídla a  pití včetně 
nealkoholických nápojů. Rodičům opět 
nabízíme hlídání dětí v  plesové školce, 
kde se o  vaše potomky postarají a  pro‑
gram jim zajistí zkušené skautské vedou‑
cí a zdravotní sestry.
Podrobné informace o plese, prodeji vstu‑
penek i hlídání dětí v plesové školce najde‑
te na webových stránkách www.skautiroz‑
toky.cz a na našem Facebooku. Těšíme se 
na vás! l

  Lukáš Hejduk

Skauti znovu roztančí 

23. 10. – 29. 3. 
2016 Pellé – Braunerová – zkřížené osudy mezi Čechami a Francií. Středočeské muzeum, Roztoky

19. 11. – 1. 5. 
2016 Opus Musivum – mozaika ve výtvarném umění. Středočeské muzeum, Roztoky

So 23. 1. Masopust v Roztokách – obnovená tradice, masopust držíme, nic se nevadíme spolu. Únětice, Roztoky

Ne 24. 1. Červená Karkulka aneb Dobrodružství v galanterii – divadelní představení pro děti 
Loutky bez hranic. Od: 15.00 hod. Sokolovna, Tyršovo nám., Roztoky

Út 26. 1. Austrálie – Uluru – Filip Šír pokračuje ve vyprávění o cestě po Austrálii,  
vstupné dobrovolné. Od: 18.30 hod. Městská knihovna, Roztoky

St 27. 1. Hravé čtení s Adélou.  
Od: 16.15 hod. Městská knihovna, Roztoky

Ne 7. 2. Domek plný pohádek – divadelní představení pro děti,
Divadlo Hračka. Od: 15.00 hod. Sokolovna, Tyršovo nám. Roztoky

St 10. 2. Hravé čtení s Adélou.  
Od: 16.15 hod. Městská knihovna, Roztoky

So 13. 2. Skautský ples – hraje kapela Paradoksy, občerstvení, předtančení, tombola, hry.  
Od 19.00 hod. Sokolovna, Tyršovo nám., Roztoky

Ne 14. 2. O perníkové chaloupce aneb Jenom jako – pohádka s písničkami a malováním perníčků. 
Od: 15.00 hod. Hotel Academic, Roztoky

Ne 21. 2. Pohádky tetky Popletky – Liduščino divadlo.
Od: 15.00 hod. Sokolovna, Tyršovo nám., Roztoky

St 24. 2. Hravé čtení s Adélou.  
Od: 16.15 hod. Městská knihovna, Roztoky

So 27. 2. Workshop mandal – Lucie Vraná nás naučí vyrábět mandaly, přihlášení v knihovně  
či na e-mailu spacek@roztoky.cz Od: 10.30 hod. Městská knihovna, Roztoky

So 27. 2. Tradiční maškarní ples.  
Od: 19:30 hod. Hotel Academic, Roztoky

KULTURNÍ KALENDÁRIUM – LEDEN
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Konec prosince byl samozřejmě ve zname‑
ní vánoční atmosféry, takže jsme uspořá‑
dali nejen vánoční jarmark žákovských vý‑
robků spojený se Dnem otevřených dveří, 
ale i vánoční besídky, exkurze za betlémy 
a  tradiční „zpívání koled na schodech“ 
v poslední školní den roku 2015.

S novým rokem si každý z nás dává růz‑
ná předsevzetí, jak to v tom nadcházejícím 
roce bude mnohem lepší, tak doufám, že 
po Vánocích nejsme nabiti jen cukrovím, 
ale i nějakými těmi znalostmi z loňska. Tak 
s  chutí do toho, půl je hotovo! Příjemné 
počtení a  hodně štěstí, elánu a  úspěchů 
v novém roce 2016 Vám všem za celý pe‑
dagogický sbor přeje
  Věra Zelenková

Mobilní planetárium 
ve 2. třídách
Před několika týdny, už poněkolikáté, 
k  nám do školy zavítalo Mobilní plane‑
tárium se svým programem pro děti. 
Vzhledem k  tomu, že kapacita dětí, které 
se mohou jednoho promítání zúčastnit, 
je omezená, jednotlivé třídy se vystřídaly 
během dopoledne. Programy, které pla‑
netárium nabízí, jsou různé. My jsme si 
tentokrát vybrali „Astronomii pro děti“. 
Hravou a zábavnou formou se děti sezná‑
mily s planetami sluneční soustavy, dozvě‑
děly se, jak jsou velké, jaký povrch je tvoří, 
jak jsou vzdáleny od Země, zda by na nich 
mohl existovat život. Vedle planet sluneční 
soustavy se dozvěděly spoustu informací 
také o Slunci a Měsíci. V závěru pořadu si 
děti ještě povídaly s  lektorem a  dozvědě‑
ly se mnoho dalších informací, které jsou 
s  vesmírem spojené. Návštěva mobilního 
planetária se všem líbila, všichni se už tě‑
šíme na další pořady.
  Žáci 2. ročníků

Výlet za Vánoci
Koncem listopadu jsme navštívili staro‑
českou stodolu nedaleko Dobříše. Čekalo 
nás zde povídání o Vánocích, potkali jsme 
čerta a nakonec jsme si udělali ozdobu na 
vánoční stromeček.
  2. A a 3. B

Drážďany 2015
Dne 18. 12. ráno vyrazil z  Roztok malý 
autobus směrem na Drážďany. Ve složení –  
tři pedagožky a 35 dětí z druhého stupně, 
které se učí němčinu, jsme si udělali výlet 

Školní okénko
Vážení rodiče, vítejte u na-
šeho novoročního Školního 
okénka,vítejte v rubrice,  
ve které se můžete dozvědět, 
jak a čím právě naše škola 
žije.

Základní škola Roztoky
si Vás dovoluje pozvat na tradiční

ples školy
v pátek 12. února 2016 od 20 hodin, 

 v žalovské budově školy
Hraje kapela Kredit

Vstupné včetně večeře 300 Kč

Těšíme se na Vás
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do krásného, nazdobeného předvánočního 
města. Na počasí jsme měli opravdu štěstí, 
město bylo zalité sluncem a užívali jsme si 
procházku po památkách i po trzích.

Prošli jsme barokní palác Zwinger, 
zhlédli staré mistry v  galerii výtvarné‑
ho umění, kde jsme viděli impozantní 
Sixtinskou madonu a  mnoho dalších 
krásných pláten od věhlasných mis‑
trů. Pokračovali jsme kolem státní ope‑
ry Semperoper a  přes terasy nad řekou  
Labe až k buclatému baroknímu kostelu 
Frauenkirche, kde jsme si udělali zastáv‑
ku a spočinuli na chvíli v kostele. Už před 
výletem, pak i v autobuse a při procház‑
kách městem, jsme si řekli mnoho o his‑
torii města, o  té dávné i nedávné, a děti 
měly možnost vidět obrázky Drážďan 
po bombardování v  roce 1945, upřímně 
obdivovaly lidskou vůli vybudovat město 
znovu, a tak krásné.

Samozřejmě nás lákaly trhy, rozešli jsme 
se po nich, aby si každý nakoupil a prohlé‑
dl všechno, po čem toužil a na co mu eura 
stačila. Před výletem jsme také trénovali 

slovíčka, která by se mohla hodit. Děti je 
poté uplatnily a měly ze své samostatnosti 
v Německu velkou radost. V autobuse nám 
pak sdělovaly, která slova použily a kde.

Večer jsme se v  pořádku, unavení, ale 
šťastní vrátili do Roztok. Tak zase příští rok 
vyrazíme, a dost možná do jiného němec‑
kého města, ať poznáme i jiná místa.

 Za výletníky a pedagožky 
  Petra Zwinz

Školní družina v roce 
2015/2016
Od začátku školního roku jsme stihli celou 
řadu věcí. Sotva jsme se skamarádili s no‑
vými žáky, už nám oddělení v družině zdo‑
bili pestrobarevní draci a zvířátka z kašta‑
nů, které jsme nasbírali různě v Roztokách. 
A nejen to! K podzimu patří halloweenské 
masky. K  těm našim, jež jsme si vyrobi‑
li, přibyly i  ty od starších žáků, kteří nás 
v nich přišli s pěkným rámusem postrašit.

V listopadu jsme jeli na výlet do Becki‑
landu, kde jsme si užili moře zábavy. Také 

jsme uspořádali tvořivé medové odpole‑
dne, kde jsme se dověděli mnoho nového 
o  včelkách a  mohli jsme své výrobky do‑
konce ochutnat – a jaké byly!

Ani letos nás nezapomněl navštívit Mi‑
kuláš se svými pomocníky – ale nebojte, 
žádný kamarád nám neubyl, protože děti 
byly hodné a  návštěvníkům zazpívaly, 
takže s čertem nikdo do pekla odejít ne‑
musel. No a na co už se celá družina po‑
tom těšila nejvíce? Na tradiční vánoční 
jarmark a besídku! Nadšeně jsme vyráběli 
nejrůznější dárečky, které jsme na jar‑
marku prodávali. A pak už jen to čekání 
na Ježíška, kterému děti napsaly spoustu 
krásných dopisů.

A jak celkově trávíme v družině čas a co 
nás nejvíce baví? Tak například: „V druži‑
ně mě baví kreslit. Baví mě omalovávat.“ 
(Maruška J.) „Bavilo mě vystřihovat vločky 
a vyrábět věci na vánoční jarmark.“ (Kač‑
ka F.) „Baví mě na zahradě hrát na babu.“ 
(Ríša R.)  l

Do nového roku 2016 vše nejlepší přeje
  Kolektiv dětí a vychovatelek ze ŠD

Ohlédnutí za prosincem
Ke konci roku to Roztoč roztočil s mnoha 
akcemi. Předně došlo ke slavnostní kolau‑
daci nového ateliéru Anima Roztoč. Za 
účasti radních Tomáše Novotného a Marie 
Šlancarové proběhlo slavnostní odhalení 
loga Animačního studia. Součástí bylo po‑
hoštění a promítání filmů z tvorby studia. 
Ateliér je vytvořen animátorům „na míru“ 
tak, aby jim poskytoval opravdu profesio‑
nální zázemí.

Advent jsme zahájili koncertem Ave Ma‑
ris Stella sboru Local Vocal v kostele sv. Kli‑
menta na Levém Hradci. Kostel se rozezněl 
zpěvem a přiměl nás, posluchače, na chvíli 
v  začínajícím vánočním shonu zastavit. 
S  týdenním rozestupem následovala dal‑
ší akce – Putovní vánoční knihkupectví, 
kterému je věnován následující článek. 
Předposlední akcí roztočího roku byly 
Venkovní vánoční trhy dětských prací. 
Dvoreček ateliéru Roztoč se na jeden den 
proměnil v malé tržiště, kde děti prodáva‑
ly své vlastnoruční výtvory. Trhy zahájilo 
vystoupení tanečního a folklorního krouž‑
ku Kolečko a  dále je doprovázela hudba 
a zpěv zástupců skupiny Muzička. Vybraní 
šťastlivci zastihli hrníčkového věštce bu‑
doucnosti a  v  jasnozřivých buchtičkách 
našli povolání svého budoucího protějšku. 

V předvečer Štědrého dne jsme se opět se‑
šli se sborem Local Vocal i s animovaným 
filmem ze studia Anima Roztoč u Živých 
jesliček. Zazpívali jsme si koledy, násle‑
dovali jsme světlo betlémské hvězdy, které 
nás dovedlo až do Betléma k Ježíškovi. Tři 
králové a  pastýři se mu poklonili a  při‑
nesli dary, Ježíšek na ně zprvu nevěřícně 
vykulil oči, ale nakonec se na ně spik‑
lenecky usmál z  náruče Josefa a  Marie. 
Chceme poděkovat všem dobrovolníkům, 
kteří na roztočích akcích ve svém volném 
čase a  bez nároku na odměnu soustavně 
pomáhají tyto a  podobné akce realizovat 
a  přinášet tak radost dětem i  dospělým. 
Například dobrovolníkům, kteří nám po‑
mohli na Živé jesličky ušít nové a opravit 
staré andělské kostýmy. Připojujeme i po‑
děkování městu, které nás podpořilo v rea‑
lizaci již zmíněných Živých jesliček.

Putovní Vánoční knihkupectví
Jeho pouť začínala již tradičně v  ateliéru 
Roztoč v  Jungmannově ulici. Dva dny, 
v pátek a v sobotu, jste si sem mohli přijít 
koupit knihy, které obdržely cenu Magne‑
sia Litera, a  tím zároveň přispět na chod 
a  vybavení sdružení Roztoč. V  sobotu 
v  rámci knihkupectví zahrálo divadlo 
Bořivoj svou Vánoční lidovou hru a  vy‑

užilo k  tomu prostory Městské knihov‑
ny. Dva dny se knihkupectví zbavovalo 
těžkého nákladu knih, aby v  závěrečný 
den, v  neděli, mohlo s  lehkostí doputo‑
vat i  do Únětic do restaurace U  Lasíků. 
I  za tuto akci musíme poděkovat všem 
dobrovolníkům, kteří na jejích přípravách 
nechali hodiny a hodiny svého času. Jsme 
rádi i za navázání spolupráce s Městskou 
knihovnou. Děkujeme za projevenou 
vstřícnost a ochotu.

Volná místa v kroužcích
Pomalu se nám otevírá nové polole‑
tí a  možnost zaplnit pár volných míst 
v  kroužcích. Například do nového roku 
můžete vyslat své dítko či sami sebe 
do houslí. Na ty, kteří jsou duchem spí‑
še výtvarníci, čeká výtvarka Semišová 
myš nebo kroužek Animace ve zbrusu 
novém Animačním studiu. Volná mís‑
ta jsou také v  dramatickém kroužku 
na Suchdole. Jako každý rok chystáme 
také animační víkend pro děti a  rodiče 
či jiné různě smíšené skupinky. Konat 
se bude ve druhé čtvrtině roku 2016. 
Více informací o  kroužcích a  přihlášení 
najdete na www.roztoc.cz  l

  Kateřina Korychová
 Roztoč

Zprávy z Roztoče



ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova22

INZERCE

Dali jste si do nového roku předsevzetí, že 
zdoláte v cizím jazyce věčného začátečníka 
nebo že změníte kvalifikaci? Do našich ja‑
zykových kurzů se můžete přidat kdykoli 
a v únoru začíná nové pololetí.
Opravdu poslední šance je na přihlášení na 
kurz za velmi výhodnou cenu, protože již 
v lednu zahajujeme další běh přípravného 
kurzu ke zkoušce na rekvalifikaci Chůva 
pro děti do zahájení školní docházky.
V únoru opět vyhlašujeme kurz mediální 
výuky – Mediální obraz organizace. Zku‑
šená lektorka vás naučí, kterak pracovat 
s  tiskem, rozhlasem či televizí, jak v  nich 
prosadit a zviditelnit vaši firmu, organiza‑
ci, knihovnu či školu. Šestitýdenní distanč‑
ní e ‑learningové studium s  testy a  mož‑
ností konzultace s  lektorkou. Osobně se 
s ní setkáte na prezenčním dni, kde bude 
probíhat praktický nácvik.

Jak si zpříjemnit život 
pomocí aromaterapie
Chcete vědět, co vám může ulehčit život 
v jeho různých obdobích? Začátkem břez‑
na se v Lexiku můžete dozvědět, jaký vliv 
má aromaterapie během těhotenství, po‑

rodu, šestinedělí i v péči o dítě. Druhý se‑
minář se bude věnovat období dospívání, 
dospělosti, stáří i umírání a tomu, jak může 
aromaterapie zpříjemnit žití i jeho konec.

Pedagogicko ‑psychologická 
poradna Lexik
Od ledna 2016 chystáme bezplatné orien‑
tační vyšetření (screeningy) v  mateřských 
školkách zaměřené na školní zralost před‑
školáků. Naše speciální pedagožky a  psy‑
choložky screeningy vyhodnotí a  předají 
rodičům výsledky. Naši odborníci se v sou‑
časnosti věnují především dětem, které mají 
nastoupit letos do školních lavic, aby vše 
zvládly co nejlépe.

Desetitýdenní program Grafomotoriky pro 
předškoláky začíná také v lednu, každý čtvrtek 
od 16 hodin. Kurz je určen právě těm rodičům, 
kteří chtějí dobře připravit svoje dítě na školu, 
rozvíjet školní zralost svých potomků a dozvě‑
dět se, jak správně dítě motivovat, jak s ním 
pracovat. Formou her bude rozvíjena jemná 
motorika, kreslení jako základ psaní pro dobrý 
start do školy. Kurz probíhá za přítomnosti ro‑
dičů pod vedením naší odbornice. Děti dosta‑
nou zdarma soubor pracovních listů.

V krizových momentech se můžete pora‑
dit přímo s  našimi odborníky na adrese: 
poradna ‑online@lexik.cz . Pro objednávky 
do poradny, na vyšetření i  logopedii pište 
na info@lexik.cz

Příměstské tábory i letos
Další ročník populárního Novinářského 
tábora pro děti od 8 do 14 let se i letos bude 
věnovat mladým novinářům a  jako správní 
novináři se vypravíme někam, kam se „nor‑
mální smrtelník“ nedostane, a  to poslední 
týden v srpnu 2016. Tábor S O S sportovně‑
‑turistický chystáme otevřít o  týden dříve 
a  bude opět provázen anglickým jazykem. 
Je určen dětem, které mají rády pohyb, jsou 
zvídavé a zajímá je angličtina.

Další tábory, Rozjezdy před školou, jsou 
pro děti k  pohodovému zahájení dalšího 
školního roku, k  oživení znalostí češtiny, 
matematiky a angličtiny. Jsou určené i pro 
děti s poruchami učení, pro děti nepozorné 
či neposedné. Termíny budou opět v srpnu.

Více najdete na našem www.lexik.cz  
V  případě jakýchkoli dotazů pište na  
info@lexik.cz nebo volejte na 739 035 000.
Těšíme se na vás v novém roce!  l

  Mgr. Lenka Červenková

Chcete se vzdělávat či poradit?

Děti si kromě oblíbených ří‑
kadel, písniček, cvičení a  her 
vyslechnou i pohádku, vytvoří 
výrobek z  různých materiálů 
a k dispozici jsou jim pomůcky 
a materiály, se kterými se třeba 
doma běžně nesetkají. Mohou 
přesýpat, vkládat, přelévat, 
procvičovat smysly, barvy, po‑
čítání, řeč aj. V  polovině do‑
poledne je pro děti připravena 
svačinka, aktivita, která kromě 
zaplnění bříšek procvičuje i zá‑
klady sebeobsluhy a  samostat‑
nost při jídle. Od nového roku 

je možnost krátkodobého hlí‑
dání dětí v  průběhu herničky. 
Vaše dítě pohlídáme a  zabaví‑
me, společně něco vytvoříme, 
pokud si například potřebujete 
dojít ke kadeřnici, nakoupit 
či něco zařídit. Pro herničku 
v doprovodu rodičů není nutná 
rezervace, pro hlídání je potře‑
ba domluva předem.
Více informací na 
www.hernickazelvicka.cz

Přijďte vyzkoušet. Těšíme se 
na setkání s vámi.  l

  Bětka Kořínková

Hernička Želvička zve
Již více než měsíc funguje v dětském koutku 
cafe baru Eiffel každé úterý dopoledne nová 
hernička s prvky Montessori.

Město Roztoky 
hledá uchazeče na místo 

STRÁŽNÍKA MĚSTSKÉ POLICIE
Více informací na 

www.roztoky.cz/nabidky ‑prace ‑mu
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Tradiční vánoční turnaj  
v tenisu
Dne 12. 12. 2015 se konal již 8. ročník teni‑
sového vánočního turnaje TK Roztoky ve 
čtyřhrách v žalovské hale.

Do turnaje bylo nasazeno 8 deblových 
párů různých věkových kategorií.

Starší členové statečně bojovali s  mlad‑
šími členy klubu a  o  překvapivé výsledky 
nebyla nouze.

Vítězi turnaje se stal pár D. Slanec a M. Uva‑
rov, kteří ve finále porazili dvojici J. Slanec ml. 
a L. Valda.

Třetí místo obsadila dvojice J. Slanec  
a L. Staněk před bratry J. a M. Pastyříkovými.

Poděkování patří též sponzorům turnaje 
a personálu žalovské haly za průběh pěkné 
sportovní akce, která se stala již tradicí roz‑
tockého sportu.  l

 Za TK Roztoky
  M. Uvarov

n Přijmeme prodavače/prodavačky na pro‑
dejnu v Roztokách Novák – Maso uzeniny 
v Tescu. Volejte 725 263 672

n Prodám dětskou postýlku s novým slam‑
níkem za 900 Kč. Tel. 602 478 405

n Zhubněte rychle a trvale bez jo ‑jo efektu! 
Od 1. 1. 2016 nově otevřená Dietologická 
poradna v  centru P.I.H.A., Jungmannova 
255, Roztoky (proti Pekárně). Díky speci‑
fické stravě Vám zajistíme, že hubnutí pro‑
běhne rychle, ale přitom zdravě s trvalým 
účinkem. Hubnutí pouze z  tukové hmoty 
(nikoli ze svalové). Za pomoci speciálního 
přístroje budeme celý průběh pečlivě kont‑

rolovat. Výsledek – estetické zhubnutí jako 
při cvičení. Objednejte se na nezávislou 
konzultaci na tel. 737 210 220

n Hledám podnájem bytu v  Roztokách 
a v okolí, garsoniéra nebo malý byt 1+kk. 
Jsem bezdětná, zaměstnaná, spolehlivá. 
Tel. 777 891 085

n Nabízím pronájem bytu 3+1 – 88 m2, 2. pa‑
tro s balkonem v Roztokách. Byt je plně vy‑
baven. Nájem činí 11 200 Kč/měsíc + 2500 Kč 
služby + 4měsíční kauce. V  případě zájmu 
se písemně obracejte na: RealSprom, s.r.o., 
Přemyslovská 1468, 252 63 Roztoky nebo na 
e ‑mail info@sprom.cz nebo tel. 734 600 981

n Firma, která nabízí pracovní příležitos‑
ti lidem se zdravotním znevýhodněním, 
hledá do svého týmu
kolegu/kolegyni pro provoz roztocké  
Kafírny ProVás.
◆  Práce na hlavní pracovní poměr, zkrá‑

cený úvazek.
◆  Vhodné i  pro zájemce bez praxe, rádi 

zaučíme.
◆  Příjemné pracovní prostředí, oceňujeme 

vstřícnou komunikaci a chuť do práce.
◆  Místo je vyhrazené pouze pro osoby se 

zdravotním znevýhodněním.
◆  Nástup možný ihned.
Kontakt: Marie Šlancarová, tel. 724 544 799

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?

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

777 208 491 · info@har.cz
www.har.cz

SLEVA 30 % z montáže.
Po předložení 
tohoto inzerátu

stejné IČO
stejná adresa
stejný kontakt24 let

Kvalitní a odborná montáž 

přímo od výrobce!
Záruka 36 měsíců!
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Oznámení obyvatelům  
Roztok a Žalov 

o probíhající analýze nákladů  
na topení, ohřev vody,  

vodné a stočné
Vážení obyvatelé,  

společnost Terra Group Investment, a.s.,  
pořádá pro občany a firmy Roztok a Žalova 

 analýzu nákladů na topení, spotřebu  
elektřiny, ztráty na ohřevu vody,  

vodném a stočném.

Jak analýzu získat?
Analýzu si můžete telefonicky domluvit  

u regionálního zástupce, který vás navštíví 
přímo u vás doma/ve firmě.

BOHUSLAV HATINA 
Tel. 774 647 915, bohuslav.hatina@terragroup.cz

www.terragroup.cz



PNEUSERVIS
Přílepská 1233 Roztoky

Prodej pneumatik a disků všech značek, typů a roz-
měrů: auto, moto, nákladní, stavební, hobby, spec. 
Provádíme odbornou montáž a opravy pneu na 
nejmodernějších strojích s nejmodernějšími tech-
nologiemi. Odborná konzultace pří výběru nabí-
zeného zboží. Nabízíme uskladnění i kompletních 
sad kol a jejich servis. Prodej příslušenství. Přímé 
zastoupení prémiových značek pneumatik a disků.

KONTAKT:	 Lumír Novotný 774115334 lumir.novotny@autohouser.cz  petr.houser@autohouser.cz
 Bohumil Houser 731151341 prodej a servis 220911128 www.autohouser.cz

AUTODÍLY
Přílepská 1233 Roztoky

Velkoobchod a maloobchod
Prodáváme široký sortiment náhradních dílů na 
většinu automobilů ve spolupráci se značkovými i 
neznačkovými dodavateli. Naši hlavní dodavatelé 
jsou: AUTO KELLY, APM, ACI, STAHLGRUBER, 
AŠ FINANCIAL, STUALARM a další. Po dohodě 
zajistíme i originální náhradní díly.
Samozřejmostí je dovoz až do vaší dílny.

KONTAKT:	 Martin Franc  739465534, 731151337   martin.franc@autohouser.cz

AUTOSERVIS
Přílepská 1707 Roztoky

Zajistíme pro vás STK včetně měření EMISÍ.
Opravy vozů všech značek.
Mechanické opravy, autoelektrika, servisní prohlíd-
ky po najetých kilometrech, výměny olejů, diagnos-
tika, výměny čelních i ostatních skel, servis klima-
tizace a dezinfekce ozónem, montáž příslušenství 
a zabezpečení vozů, opravy brzd, výměny výfuků, 
opravy podvozků, výměny tlumičů pérování a další. 
Zajistíme pro vás opravu havarovaného vozu včet-
ně kompletního zastupování v jednání s pojišťov-
nou. Seřídíme geometrii vašeho vozu na nejmoder-
nějším 3D zařízení. Zapůjčení náhradního vozu.
KONTAKT:			Josef Čížkovský  731151334   Miroslav Vejbora  731862462   STK EMISE  233910042   servis@autohouser.cz    www.autohouser.cz


