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Kdyby platilo okřídlené „jak na Nový rok, tak po celý rok“,
měli bychom v Roztokách pěkný binec.
Po odtikání posledních vteřin minulého roku bylo v roztockém centru živo. Hodně lidí vyšlo do ulic, najednou se
potkávali známí, kteří se dlouho neviděli, všichni se zdravili
se všemi a navzájem si přáli všechno nejlepší. To bylo milé.
Tradičnímu ohňostroji ze střechy hotelu Academic zdařile
konkurovaly nejméně dva srovnatelné – jeden na Solníkách,
druhý v areálu Sokola.
Všichni byli veselí, petardy a dělobuchy duněly o sto sedm k nemalému rozhořčení
majitelů psů, kteří takový hluk samozřejmě špatně snášejí.
A samo sebou se notně popíjelo. Naše rodina se s vypitou láhví od sektu vrátila
způsobně domů, aby ji později odnesla do tříděného odpadu. Jenže zdaleka ne
všichni situaci řešili takto nudně. Někteří prostě láhve nechali ležet tam, kde zrovna byli, jiní se bavili tím, že láhev ještě schválně roztřískali.
A když jim došly láhve, začali ničit odpadkové koše a vše, co jim stálo v cestě.
Před lety jsem byl v Holandsku v den, kdy se slavily narozeniny královny. Není
žádným tajemstvím, že Nizozemci za to umějí při oslavách řádně vzít. Druhý den
po ránu nebylo na ulicích kvůli odhozeným plechovkám od piva doslova kam šlápnout. Ale že by tam někdo ničil městský mobiliář, to jsem si opravdu nevšiml.
V leckterém našinci je zkrátka pořád ještě někde zahnízděný názor, že z cizího
krev neteče. Něco zničit, roztřískat a podupat je skvělá zábava hraničící s hrdinským činem. A v davu stejných nul je každý jednička.
Važme si proto lidí, kteří neničí, ale tvoří. Kteří neberou, ale dávají. Kteří nepřihlížejí, ale pomáhají.
Važme si lidí slušných, moudrých a přejících. Jen tak se ubráníme nástupu vandalů, barbarů a buranů. 
l
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, toto vydání Odrazu vychází jako první v roce 2018. Proto mi dovolte, abych Vám všem popřál
všechno dobré do tohoto roku, pevné zdraví a ať se nám
i nadále v Roztokách žije co nejlépe.
Na začátku roku jsme na zastupitelstvu
schválili nový rozpočet města. V tématu
měsíce dále v Odrazu se rozpočtu a tomu,
co nás v tomto roce v Roztokách čeká, věnuji podrobně.

Prezidentské volby

V následujících dnech nás čekají naprosto
klíčové prezidentské volby. Zvolíme si hlavu naší země na dalších pět let. Tento Odraz vyjde mezi prvním a druhým kolem
voleb. Nepochybuji o tom, že v Roztokách budeme volit s rozumem a odpovědně. Doufám, že tentokrát budou celostátní výsledky korespondovat s těmi

roztockými. Děkuji Vám za účast v prvním
kole voleb a prosím Vás, abyste přišli i k tolik důležitému kolu druhému. Prezident
republiky je nejen nejvýznamnějším politikem uvnitř naší země, ale reprezentuje nás
všechny v zahraničí, proto prosím volte
s tomu odpovídajícím rozmyslem.

OLAF a Čapí hnízdo

ropského financování. Jednání mělo být
původně plánováno až zkraje února, jsem
ale moc rád, že se mi podařilo dosáhnout
toho, aby výbor zasedal v nejbližším možném termínu. Při jednání výboru jsem
rozhodnut hlasovat tak, aby kauza vyšetřování OLAF a zneužití dotace pro Čapí
hnízdo nebyla zametena pod koberec.
Chci, aby byla možnost záležitost řádně
prošetřit tak, aby ti, kteří zneužili nemalé
prostředky, za to nesli plnou odpovědnost
l
včetně sankcí. 
S přáním všeho dobrého

Jako krajský zastupitel jsem byl před rokem zvolen do Výboru Regionální rady
ROP Střední Čechy. Tato neplacená funkce
by doposud nebyla nijak zajímavá, kdyby
tento orgán nerozhodoval o vynětí všeobecně známého projektu Čapí hnízdo z ev-

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Díky rozpočtu se sešli zastupitelé dvakrát
V předvánočním čase byl program zastupitelstva nabitý včetně předloženého rozpočtu na rok 2018. K tomuto bodu diskutovali
zastupitelé velmi podrobně a dlouze. S blížící se 23. hodinou večerní, do které je dle
jednacího řádu zastupitelstva možné přijímat usnesení, pan starosta navrhl daný
bod přerušit a vrátit se k němu na mimořádném novoročním jednání, které svolal
na 3. ledna. Vzhledem k tomu, že rozpočtu
na rok 2018 se věnuje na stránkách Odrazu
velmi podrobně pan starosta, budu vás,
milí čtenáři, informovat o jiných důležitých tématech, kterými se zastupitelé
na obou jednáních zabývali.

Memorandum o spolupráci
při intenzifikaci čističky
Dlouhodobá jednání zástupců Roztok,
Únětic, Statenic a Prahy-Suchdola dostávají první konkrétní obrys. Zastupitelé schválili Memorandum o společném postupu

při intenzifikaci čistírny odpadních vod
(ČOV). Následným krokem bude uzavření
smlouvy o společném postupu, kde bude
uvedena finanční spoluúčast jednotlivých
stran. Investorem a vlastníkem bude město
Roztoky. Statenice připravují záměr na zřízení vlastní čističky s tím, že 1300 ekvivalent (z celkových současných 20 000 ekvivalent) přenechají po dostavbě vlastní
čističky městu Roztoky. V případě, že by se
obci Statenice záměr výstavby vlastní čističky zrealizovat nepodařil, bude se jednat
o finančním příspěvku i z jejich strany.

Vodné a stočné pro rok 2018
stoupne o necelé procento
Jako každý rok byl zastupitelům předložen
návrh společnosti SčVK na schválení cen
vodného a stočného pro tento rok. Dle
předložené kalkulace ve srovnání s cenami
pro rok 2017 stoupne celková cena vodného a stočného o 0,41 Kč/m3 (0,65 %). Pro

O čem jednala rada
Ačkoli nejdéle času při jednání prosincové rady zabralo projednání rozpočtu
na rok 2018, dovolím si tento bod (stejně
jako v textu o zastupitelstvu) s odkazem
na článek pana starosty vynechat. Radní
se dále zabývali havarijním stavem opěrné
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zdi Žalovského potoka, pořízením kamerového systému, nákupem vyprošťovacího zařízení pro využití dobrovolnými hasiči a také schválili harmonogram
mobilních sběrů komunálního odpadu
pro rok 2018.

rok 2018 jsou tedy ceny vodného ve výši
33,55 Kč/m3 a stočného 30,08 Kč/m3.
K uvedeným cenám přísluší DPH 15 %.

Změna regulačního
plánu Panenská
Zastupitelé schválili změnu regulačního
plánu Panenská II. Současně probíhající
výstavba osmi bytových domů bude dokončena dle původního stavebního povolení, avšak další původně plánovaná výstavba bytových domů v této oblasti bude
nahrazena domy rodinnými. Pozemek pro
výstavbu mateřské školy zůstává zachován.
Na závěr jednání byl tradičně schválen
harmonogram zasedání pro rok 2018.
S výjimkou července se zastupitelé setkají
každý měsíc – až do podzimních komunálních voleb.


l

Marie Šlancarová
místostarostka

Město zajistí opravu opěrné
zdi Žalovského potoka
Pravobřežní opěrná zeď Žalovského potoka pod čp. 1414 je v havarijním stavu
a hrozí jí zřícení. Město koupilo pozemek,

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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na kterém opěrná zeď leží, a to právě z důvodu možnosti sanačních prací. Technické
služby prostor neprodleně zabezpečí
a město zajistí opravu opěrné zdi.

Vyprošťovací zařízení pro
Sbor dobrovolných hasičů
Odbor správy a rozvoje města vyhlásil výběrové řízení na dodávku hydraulického
vyprošťovacího zařízení pro Sbor dobrovolných hasičů Roztoky. Ze dvou došlých
nabídek byla vybrána ta s nižší nabídkovou
cenou. Radní souhlasili s nákupem zařízení za 402 000 korun bez DPH. Díky tomuto
vybavení budou roztočtí dobrovolní hasiči
schopni pomoci s vyprošťováním osob při
vážných dopravních nehodách.

Město pořídí kamerový systém
u kontejnerů na tříděný odpad
Radní projednávali opakující se problém
s objemným odpadem. Není výjimkou, že

některé osoby odloží u stanoviště kontejneru starou sedačku, lednici či jiný objemný
odpad, který patří do sběrného dvora.
S ohledem na pozitivní výsledky, jež přináší sledování veřejných prostranství v některých obcích, radní schválili zajištění instalace kamerového systému na třech
vybraných stanovištích kontejnerů na tříděné odpady: v ulici Obránců míru – u paneláků, u samoobsluhy „Blažek“ a u samoobsluhy „Sádlo“. Záznam přenesených dat
bude monitorován ve služebně městské
policie.

Harmonogram mobilních
sběrů komunálního odpadu



Radní schválili předložený harmonogram
mobilních svozů odpadu pro rok 2018.
Technické služby zajistí svoz v následujících termínech:
Svoz objemného a nebezpečného odpadu bude proveden ve dnech 7. 4. a 13. 10.
2018.

Roztocké nádraží bude bezbariérové
Na jaře roku 2015 se na mě obrátily maminky s prosbou o pomoc se zajištěním
bezbariérového vstupu a výstupu z nástupišť na roztockém nádraží. Je bohužel
už několik let zavedenou praxí, že rodiče s kočárky či cestující se sníženou pohyblivostí používají neveřejný přechod v zadní části nádraží směrem na Kralupy.

Oslovila jsem České dráhy (ČD) a již při
prvním setkání vyšlo najevo, že jedno nástupiště patří do majetku ČD a druhé
do majetku Správy železničních dopravních cest (SŽDC). V té době byl právě
na spadnutí dlouho očekávaný převod
majetku z ČD na SŽDC. Po několika nezdařených pokusech se mi podařilo navázat úspěšnou spolupráci se zástupci
SŽDC. Na jaře minulého roku jsme dostali první dlouho očekávaný příslib: rekonstrukce roztockého nádraží bude pro
rok 2017 zařazena do plánu investic.
A taky že byla.
V současné době se zpracovává projektová dokumentace. Pokud vše poběží podle časového harmonogramu, v roce 2019
se začne se samotnými stavebními úpravami a zkraje roku 2020 využijí nové bezbariérové vstupy první cestující. S ohledem na památkově chráněnou budovu
i letní čekárnu nebudou stavební úpravy
zasahovat do těchto prostor. V projektu se
počítá s vybudováním nových nástupišť
a výtahů i s modernizací podchodu. Celkové náklady by měly dosáhnout téměř
200 milionů korun. Jedná se čistě o investici SŽDC, tedy bez finanční spoluúčasti
města.

LEDEN 2018

Do doby rekonstrukce není bezbariérový
pohyb dostatečně zajištěn.
Opakovaně apeluji na zástupce SŽDC,
aby do doby samotné rekonstrukce zajistili bezpečnou přepravu cestujících se sníženou pohyblivostí a rodičů s kočárky. Ze
strany SŽDC zatím došlo k označení stávajících plošin cedulemi s telefonním číslem, na které mohou cestující v případě
potřeby zavolat. Přivolaná (proškolená)
osoba zprovozní plošinu a cestující bezpečně doprovodí z jednoho nástupiště
na druhé. Této služby je možno využít
denně od 7.00 do 18.00 hodin. Mé nabídky
na zprostředkování inzerce v Odrazu či
služby agentury, která by pracovníka pro
obsluhu plošiny i v ostatních časech zajistila, zástupce SŽDC bohužel doposud nevyužil.
Velmi prosím spoluobčany se sníženou
pohyblivostí či rodiče s kočárky, aby
v době, kdy není na nádraží k dispozici
osoba, která by s přepravou pomohla, využívali z důvodu bezpečnosti jiných dopravních prostředků – a to do doby, než
bude potřebná pomoc ze strany SŽDC zajištěna.


Svoz kompostovatelného odpadu bude
proveden ve dnech: 10. 3., 24. 3., 7. 4.,
28. 4., 12. 5., 26. 5., 16 .6., 14. 7., 11. 8., 1. 9.,
15. 9., 29. 9., 13. 10., 10. 11 a 24. 11. 2018.
Svoz železného šrotu proběhne pro sběrnou oblast č. 1 (od Hálkovy ulice východně, tj. převážná část katastrálního území
Roztoky.): 9. 4. a 3. 9. 2018.
Sběrná oblast č. 2 (od Hálkovy ulice západně, tj. celé katastrální území Žalov
a nejzápadnější část k. ú. Roztoky): 16. 4.
a 10. 9. 2018.
Ke shromažďování kovu (železného šrotu) lze využít chodník před nemovitostí, ze
které kov pochází, a to nejdéle 2 dny před
vyhlášeným sběrným dnem.
l

Marie Šlancarová
místostarostka

Nová pamětní deska
na zdi hřbitova připomene
význačné spoluobčany
Na jedné ze schůzí Svazu postižených civilizačními chorobami zazněl
tuším vloni zajímavý podnět. Týkal
se levohradeckého hřbitova a toho,
proč nemáme na hřbitově zveřejněno, které  osobnosti Roztok a Žalova
sní svůj věčný sen na starobylém
pohřebišti.
Jméno autorky dobrého  nápadu
(ke které se přidalo několik dalších
přítomných) neznám, ale rád píšu, že
tohle přání je s koncem roku 2017
splněno. Vedle barokní branky hřbitova je na hřbitovní zdi instalována
pamětní deska, která nese jména
významných zvěčnělých spoluobčanů a krátkou charakteristiku oboru,
jemuž se za života věnovali. O výběr
jmen jsem požádal znalce místní historie pana Boloňského, jemuž tímto
za sestavení textu děkuji. Stejně tak
můj dík patří spolupracujícím kolegyním z radnice Věře Dědičové a Anně
Posingerové a pánům z Technických
služeb, kteří desku v samém závěru
roku 2017 na zeď upevnili.
Bronzovou desku odlila Č.O.B. slévárl
na, s. r. o., Beňov. 

Tomáš Novotný
místostarosta

l

Marie Šlancarová
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Dokument o životě roztockých pamětníků sklidil potlesk
Potěšily mne pochvalné ohlasy na místě
i ty, které mi po projekci přišly mailem. Potěšil mne potlesk pro aktéry dokumentu
i jeho tvůrce a také to, že někteří diváci si
utírali oči od slz dojetí.
To třeba ve chvílích, kdy Václav Majer
vypravoval o tom, jak se z hrůzy před lágrem chtěla utopit jedna ze židovských
žen…

foto: Stanislav Boloňský

foto: Stanislav Boloňský

V úterý 12. prosince se ve zcela zaplněném sálu hotelu Academic konala mimořádná projekce. Promítli jsme film Očima
roztockých pamětníků. Bezmála hodinový dokument přinesl
vzpomínky Václavy Stárkové, Jana Barfuse, Václava Majera,
Miroslava Košťála a Václava Dědiče. Nač vzpomínali? Na dětství v první republice, spolkový život v Roztokách, okupaci,
popravu německých zajatců těsně po válce, chování sovětských osvoboditelů, na nástup komunismu, práci v penicilínce nebo na stavbu protipovodňového valu u Vltavy…

Václav Dědič, jeden z aktérů dokumentu, přijímá poděkování od místostarosty Tomáše Novotného

Pestré osudy pětaosmdesátníků posbíraly
v uplynulém roce Natasha Rucklová, Iva
Ježková a Pavla Plachá, vždy za přítomnosti mladého neúnavného kameramana, berounského Michala Merhauta.
Lepší než si o filmu číst bude pustit si ho.
Je k mání na webu obce a věřím, že bude
zajímavý pro dospělé obyvatele našeho
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města i pro školní mládež. Mají-li osvícení
učitelé dějepisu v učebním plánu též lokální historii, nemohou k jejímu dokreslení
sáhnout po lepší a názornější pomůcce.
Délkou se film (téměř) vejde do vyučovací
hodiny, tedy, kolegové pedagogové, neváhejte! Takové poučení od Mirka Košťála,
kterým film končí, je nad všechnu školní
moudrost!

Jsem rád, že dokument ocenili profesionální historikové Pavla a Jiří Plachých či
„zámecká“ Marcela Šášinková. Občas zazněla otázka na motivaci tohoto počinu.
Pro mne i mé kolegyně jí jistě byl zejména
čas. Plyne snad čím dál rychleji a zachycení vzpomínek roztockých seniorů jsem považoval za důležité a hlavně neodkladné.
Uvědomil jsem si to při jedné z pietních
akcí k uctění transportu smrti, při vzpomínání paní Stárkové. Oslovil jsem pak před
více než rokem dvanáct spoluobčanů starších pětaosmdesáti let – a pět jich bylo
ochotno se natáčení zúčastnit. Díky jim
za to!
Jestli jsme při sestavování filmu dali větší
důraz na to či ono, jestli mohl být delší či
měl být kratší, to není myslím podstatné.
Uchovali jsme pro paměť našich spoluobčanů malý dílek pěti lidských osudů a to je
myslím podstatnější než případné hnidopišské zkoumání detailíčků.
Kromě toho jsme evidentně potěšili jejich rodiny, které – podle svých slov – se už
dávno chystaly babičku či dědu vyzpovídat, ale…
Víc než pět hodin záznamu i hotový film
samozřejmě předáme vedle rodin aktérů
též našemu muzeu a nabídneme jej spolku
Post Bellum či obdobné organizaci. V únoru vyjde film na CD a bude k mání na radnici a také u paní V. Drdové.
Děkuji všem výše uvedeným, kteří se trpělivě na zrodu dokumentu podíleli. Díky
i S. Boloňskému za zapůjčení fotografií,
velmi nám pomohlo Středočeské muzeum
poskytnutím archivních materiálů a filmu.
Bezvadnou součinnost poskytl hotel Academic – dík i jeho zaměstnancům a vedení,
které nám sál půjčilo za symbolický peníz.
Film byl kompletně financován z obecních
prostředků.
Zda bude nějaké pokračování? Nevím,
i když bohatá roztocká a žalovská historie
by k tomu zrovna vybízela…


l

Tomáš Novotný

Převzetí zapovězeno.
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INFORMACE Z RADNICE

Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky,
a to za období od  30. 11. 2017 do 3. 1. 2018:
n Dne 1. 12. ve schránce důvěry MP Rozto-

ky nalezen svazek klíčů s přívěskem s nápisem Ahmad – nalezený svazek klíčů je uložen na MP Roztoky, zveřejněno
na webových stránkách MP Roztoky
a města Roztoky.
n Dne 3. 12. oznámena žádost PČR o součinnost ve vlakové soupravě ČD v železniční zastávce Roztoky, kde se nacházel cizinec bez platné jízdenky a bez dokladů
totožnosti – výjezd na místo, za přítomnosti hlídky vykázal průvodčí osobu z vlakové soupravy, osoba opustila soupravu
a vlaková souprava poté odjela, na místo
též hlídka PČR Libčice, která si osobu převzala a ověřila v databázi její totožnost,
kvalifikováno a šetřeno jako podezření
z přestupku.
n Dne 4. 12. oznámen nález peněženky
s obsahem finanční hotovosti u hotelu
Academic na Tyršově náměstí – peněženka
uložena na MP, zjištěn majitel, kterému
byla nalezená peněženka předána, majitel
by touto cestou chtěl poděkovat poctivému
nálezci.
n Dne 7. 12. ve večerních hodinách oznámen volně pobíhající pes v ulici Jungmannova s tím, že byl odchycen oznamovatelem – výjezd na místo, hlídka převzala
nalezeného psa od oznamovatelky, pes
umístěn do kotce OŽP MÚ Ro, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku, následujícího dne zjištěn majitel,
kterému byl pes v pořádku předán, přestupek vyřešen uložením pokuty v příkazním
řízení.
n Dne 8. 12. oznámeno ujetí vozidla bez
zaplacení od benzinové čerpací stanice
MOL v Přílepské ulici – výjezd na místo,
provedeným šetřením zjištěna registrační
značka vozidla Škoda Fabia, jehož řidič po
natankování paliva s vozidlem odjel, aniž
by uhradil částku za natankované palivo,
provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěn provozovatel, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku, zjištěno, že provozovatel vozidla
po natankování paliva do palivové nádrže
svého vozidla šel do shopu benzinové čerpací stanice a zde si kupoval kromě paliva
i bagetu, u pokladny mu ale obsluha pravděpodobně omylem namarkovala pouze
bagetu, což si vůbec neuvědomil, skutečnost, že dluží nějakou částku na benzinové
čerpací stanici, zjistil až poté, co ho kontaktovala městská policie, následně dlužnou částku uhradil.
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n Dne 9. 12. oznámena krádež jízdního
kola zn. Specialized z garáže domu
v ulici Svobody – vzhledem k výši způsobené škody věc předána k realizaci
PČR Libčice.
n Dne 10. 12. oznámen nález mobilního
telefonu Motorola v Masarykově ulici
u lékárny – nalezený mobilní telefon uložen na MP Roztoky, zjištěn majitel, kterému byl mobilní telefon předán, majitel by
touto cestou chtěl poděkovat poctivému
nálezci.
n Dne 10. 12. ve večerních hodinách
oznámen tísňový signál obyvatelky bytu
v DPS – výjezd na místo, zjištěno, že obyvatelka předmětného bytu upadla na zem,
bez zranění, poskytnuta pomoc, aby se
mohla postavit, lékařské ošetření nevyžadováno.
n Dne 11. 12. ve večerních hodinách oznámena dopravní nehoda dvou vozidel se
zraněním v ulici Lidická v úrovni prodejny
Tesca – výjezd na místo, na místo též hasičský záchranný sbor, sanitka rychlé lékařské
pomoci a policisté SDN PČR Praha-venkov, kteří si nehodu převzali, usměrňování
dopravy.
n Dne 12. 12. ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen svazek klíčů – klíče uloženy
na MP, zveřejněno na webových stránkách
MP Roztoky a města Roztoky.
n Dne 14. 12. ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen OP – provedenou lustrací
v evidenci neplatných dokladů zjištěno, že
doklad touto evidencí prochází jako již neplatný, odeslán příslušnému správnímu
odboru.
n Dne 15. 12. ve večerních hodinách oznámeno poškození vstupních dveří pokoje
ubytovny Renova v Přílepské ulici – výjezd
na místo, zjištěno, že neznámý pachatel
v době nepřítomnosti nájemníka pokoje
zvenčí rozbil vstupní dveře, do pokoje se
však nedostal, vznikla škoda pouze na poškození dveří, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku.
n Dne 17. 12. oznámeno poškození oplocení pozemku domu v ulici Levohradecká, pravděpodobně vozidlem – výjezd
na místo, po příjezdu hlídky bylo od oznamovatele zjištěno, že v době od oznámení
do samotného příjezdu hlídky na místo
mu jeho soused vytrhl jeho mobilní telefon a nechtěl mu ho vrátit, vrátil mu ho až
poté, co mu oznamovatel řekl, že na místo
jede hlídka MP, poté místo soused opustil,

vzhledem k výše zjištěným skutečnostem,
poškození oplocení v souvislosti s provozem neznámého vozidla a vzhledem
k tomu, co se událo mezi oznamovatelem
a jeho sousedem, přivolána na místo hlídka PČR Libčice, která si věc na místě převzala.
n Dne 18. 12. oznámeno ujetí vozidla bez
zaplacení od benzinové čerpací stanice
MOL v Přílepské ulici – výjezd na místo,
provedeným šetřením zjištěna registrační
značka vozidla Peugeot, jehož řidička
po natankování paliva s vozidlem odjela
z benzinové čerpací stanice, aniž by uhradila částku za natankované palivo, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku, provedenou lustrací
v evidenci vozidel zjištěna provozovatelka
vozidla, tato kontaktována, zjištěno, že
dlužnou částku nezaplatila omylem, ihned
po kontaktování strážníky MP Roztoky
dlužnou částku na benzinové čerpací stanici uhradila.
n Dne 19. 12. oznámena havárie vozidla
tov. zn. Škoda Octavia v serpentině, kdy
vozidlo nabouralo do lampy veřejného
osvětlení – výjezd na místo, zjištěno opuštěné vozidlo, řidič vozidla se na místě nenacházel, vozidlo uzamčené, za vozidlem
umístěn na okraji komunikace výstražný
trojúhelník, sloup veřejného osvětlení
v dolní části poškozen, na místo vyžádáni
policisté skupiny dopravních nehod PČR
Praha-venkov, kteří si na místě věc převzali, usměrňování dopravy.
n Dne 19. 12. v rámci hlídkové činnosti
v ulici Přemyslovská zadržena podezřelá
nezletilá osoba, jež házela na ulici zábavní
pyrotechniku, která následně vybuchovala – kvalifikováno jako porušení OZV
města Roztoky č. 2/2016, regulace hlučných činností, dále provedeným šetřením
zjištěno, že předmětná pyrotechnika byla
nezletilému prodána, ačkoli je určena
osobám starším 21 let, zjištěna prodejna,
kde byla zakoupena, prodavač se k prodeji doznal, předmětná zábavní pyrotechnika zajištěna, kvalifikováno a šetřeno jako
podezření z § 64 odst. 1 písm. b) z. č. 206/
2015 Sb., o pyrotechnice, přestupek oznámen příslušnému inspektorátu České obchodní inspekce.
n Dne 20. 12. oznámeno odcizení finanční částky seniorce v prostoru prodejny Albert na Tyršově náměstí, kdy nezjištěný
pachatel odcizil z tašky, kterou měla seniorka u sebe, obálku s větší finanční ➔
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částkou a poté z prodejny utekl – výjezd
na místo, dle získaného popisu od poškozené a svědků provedeno místní pátrání
po podezřelé osobě s negativním výsledkem, věc si na místě převzala přivolaná
hlídka PČR Libčice jako podezření
z trestného činu.
n Dne 21. 12. ve schránce důvěry MP
Roztoky nalezen svazek klíčů s přívěskem
(čip a flash nosič) – zjištěn majitel, kterému byl nalezený svazek předán, majitel by
touto cestou chtěl poděkovat poctivému
nálezci.
n Dne 21. 12. oznámeno ujetí vozidla bez
zaplacení od benzinové čerpací stanice
MOL v Přílepské ulici – výjezd na místo,
provedeným šetřením zjištěna registrační
značka vozidla Citroen, jehož řidička
po natankování paliva s vozidlem odjela

Zimní údržba městské
zeleně
Vážení občané,
rádi bychom vás informovali, že v rámci údržby veřejné zeleně je vzhledem
ke zdravotnímu stavu dřevin a také
na základě odborného posudku a aktualizace pasportu navrženo několik
dřevin k odstranění v tomto zimním
období. Jedná se o 2 ks bříz rostoucích
v rabatech chodníku v ulici U Školky,
o suché jehličnany na dětském hřišti
v ulici Smetanova a o sakuru na Tyršově náměstí. Dřeviny jako vždy nahradíme novou výsadbou v místě či v jiné
l
vhodné lokalitě v obci. 

Odbor životního prostředí
MÚ Roztoky
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z benzinové čerpací stanice, aniž by uhradila částku za natankované palivo, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku, provedenou lustrací
v evidenci vozidel zjištěna provozovatelka
vozidla, tato kontaktována, zjištěno, že
po natankování paliva do palivové nádrže
svého vozidla šla do shopu benzinové čerpací stanice a zde si kupovala kromě natankovaného paliva jiné zboží, obsluha jí
však pravděpodobně omylem namarkovala pouze zboží zakoupené uvnitř shopu,
což si provozovatelka vozidla vůbec neuvědomila, skutečnost, že dluží nějakou
částku na benzinové čerpací stanici, zjistila až poté, co ji kontaktovala městská policie, následně na BČS dlužnou částku
uhradila.
n Dne 23. 12. oznámeno ujetí vozidla bez
zaplacení od benzinové čerpací stanice
MOL v Přílepské ulici – výjezd na místo,
provedeným šetřením zjištěna registrační
značka vozidla Hyundai, jehož řidička
po natankování paliva s vozidlem odjela
z benzinové čerpací stanice, aniž by uhradila částku za natankované palivo, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku, provedenou lustrací
v evidenci vozidel zjištěna provozovatelka
vozidla, tato kontaktována, zjištěno, že
k neuhrazení částky za natankované palivo
došlo omylem, částku po kontaktování
hlídkou MP uhradila.
n Dne 23. 12. oznámeno, že v ulici Na Panenské je osoba, která zkolabovala ve vozidle taxislužby – na místo vozidlo rychlé
lékařské pomoci a doktor a také hlídka
PČR Libčice, na místě zjištěna podnapilá
osoba, která kolaps pouze předstírala, aby
nemusela hradit částku za cestu vozidlem
taxislužby, zjištěna totožnost osoby, náhradu jízdného bude taxislužba řešit občanskoprávní cestou.
n Dne 24. 12. v nočních hodinách oznámeno fyzické napadení oznamovatelky ze
strany jejího přítele v domě v ulici Zaorálkova – výjezd na místo, na místo též hlídka
PČR Libčice, v době příjezdu na místě již
klid, oznamovatelka čekala před domem,
hlídka PČR provedla vykázání podezřelé
osoby z domu, podezřelá osoba se chovala
agresivně a začala napadat obě hlídky, bylo
použito donucovacích prostředků a podezřelé osobě byla přiložena pouta, poté byla
provedena asistence při eskortování podezřelé osoby na Obvodní oddělení Policie
ČR Libčice.
n Dne 24. 12. v nočních hodinách oznámena žádost o asistenci PČR při zásahu
v domě v ulici V Úvoze, kde se nachází
muž, který ničí zařízení bytu a vyhrožuje
sebevraždou – výjezd na místo, při příjez-

du hlídky na místě sanitní vůz rychlé lékařské pomoci, muž byl již klidný a byl
převezen sanitním vozem do nemocničního zařízení, jednalo se o syna oznamovatelky, tedy o domácí osobu, na místo hlídka PČR Libčice, která si věc na místě
převzala.
n Dne 29. 12. oznámen únik vody z revizní
šachty v místě pod vodárnou na Holém vrchu – výjezd na místo, předáno pracovníkům SVAK k jejich dalšímu opatření.
n Dne 29. 12. oznámeno posprejování fasády administrativní budovy Technických
služeb v Lidické ulici – výjezd na místo,
zadokumentování, kvalifikováno jako podezření z trestného činu sprejerství.
n Dne 31. 12. oznámen hluk při práci
s elektrickým nářadím (sbíječka) z rozestavěného domu v ulici Tiché údolí v době,
kdy je to OZV zakázáno, tj. v neděli – výjezd na místo, zjištěna osoba pracující se
sbíječkou, vyzvána k ukončení práce, což
učinila, osoba upozorněna na to, že porušuje OZV města Roztoky č. 2/2016 (regulace hluku), přestupek vyřešen napomenutím.
n Dne 31. 12. oznámen přejetý pes v kolejišti v blízkosti vyústění ulice Potoky – výjezd na místo, v těžce přístupném terénu
nalezen mrtvý pes, vzhledem k místu nálezu dohodnuto, že odstranění mrtvého psa
bude provedeno ve spolupráci se zaměstnanci SŽDC, následně pes předán
MVDr. Šavrdovi, mezitím zjištěn majitel
na základě zjištěného čipu.
n Dne 2. 1. 2018 oznámena krádež stěračů
z vozidla tov. zn. Chrysler, zaparkovaného
u domu v ulici náměstí 5. května – zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako
podezření z přestupku proti majetku.
Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky
můžete nalézt na webových stránkách
MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.
Pokud byste svým poznatkem mohli
pomoci při šetření výše uvedených
událostí, obraťte se prosím buď osobní
návštěvou, nebo telefonicky na Obvodní oddělení policie ČR Libčice
(tel. 974 866 400) nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 602 666 458,
730 511 988 nebo 220 910 468, popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz).
Děkujeme předem za spolupráci.
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Petr Vevera
ved. str. MP Roztoky
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

Stalo se už tradicí, že vpodvečer před Štědrým dnem nám sdružení Roztoč nabídne
jímavý zážitek živých jesliček. Pro řadu lidí
je to jediné setkání s projevem lidové vánoční zbožnosti, milým a zcela nekonzumním. Stalo se tak i letos 23. prosince
na louce u kostela, a přestože jsme byli
ochuzeni o ladovskou sněhovou kulisu,
opět jsme si to krásně užili. Velká účast veřejnosti svědčí o úspěchu této akce. Jakkoli
by se dal s lety očekávat určitý stereotyp,
každý rok je zřejmé nějaké vylepšení, ať již
v dramaturgii či v technice. Ježíška tradič-

foto: Stanislav Boloňský

Ježíšek byl holčička!
ně představuje skutečné mimino, a to i navzdory někdy pěkně lezavému počasí.
Vhodných kandidátů však není nadbytek.
Letos byla Ježíškem (krásná) holčička Marianka a ještě k tomu druhorozená! Snad
tuto „gender korektní“ variantu organizátorům konzervativní fundamentalisté prominou.
Díky a těším se zase za rok!
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Stanislav Boloňský

Nezbytnou součástí betlémské scény jsou také tři králové

Marika Singers zapalovali ohníčky i vatry
Dne 9. 12. 2017 se opět zaplnil do posledního místa sál hotelu Academic lidmi, kteří si přišli poslechnout koncert roztocké skupiny Marika Singers.
Kdo přišel dříve, musel tušit, že nepůjde
o běžný koncert, kde na jedné straně sedí
posluchači (diváci) a na jevišti zpívá
sbor (účinkující). Odhaduji, že nejméně
60 procent míst v sále bylo rezervováno
na jména (koncert byl vyprodán snad už
den po zveřejnění pozvánek). Atmosféra
v sále a předsálí dávala tušit, že tentokrát
u velké části návštěvníků nejde jen o poslech hudebního programu, ale o přátelské, možná až rodinné setkání s tím, co
pro ně nadšení umělci připravili. Někteří

hloubalové si při pohledu do programu
kladli otázku, jak je možné skloubit tak široké žánrové rozpětí – od písní lidových,
přes mezinárodní evergreeny po svahilský
Otčenáš?
Příští hodiny však nenechaly nikoho
na pochybách, že se souboru podařilo
vtipným řazením písní, výbornými hudebními výkony a hlavně strhujícím tempem
a temperamentem zaujmout, a dokonce
nadchnout publikum, a umožnili mu navíc
zapomenout na předvánoční (a mnohdy

i na vážnější) starosti. Nezbývá než poděkovat všem členům souboru, celému realizačnímu týmu a hlavně duši souboru Marice Divišové za silný zážitek.
Protože mě tento koncert naladil do přátelské, sousedské nálady, dovolte, abych
závěrem popřál všem sousedům a občanům Roztok a Žalova, aby je v nastávajícím roce 2018 potkávaly převážně krásné
a příznivé zážitky. Abychom se povznesli
nad starosti a zmatek, který často působí
vysoká politika v naší milované zemi, a žili
ve zdraví a poctivé snaze, aby mezi námi
l
bylo lépe.
Martin Štifter

Předvánoční pohlazení aneb koncert sboru Marika Singers
ním zážitkem roztockých i přespolních
účinkujících. Repertoár vokální skupiny
Marika Singers byl bohatý. Moderní i klasická díla našich i světových mistrů, duchovní, lidové, muzikálové i zcela netradiční písně v podání sboru Marika Singers
nám rozechvěly srdce i rozvlnily těla. Děkuji všem účinkujícím i hostům za nezapomenutelný kulturní zážitek a setkání.
Děkuji dirigentce Marice Divišové za její
vřelé srdce – plné lásky, energie a inspirace, kterým byl protkán celý sbor i hudba
linoucí se sálem.


Jednoho sobotního večera, v předvánočním shonu, jsem vyrazila do hotelu Academic. U vchodu mě přivítaly radostné
úsměvy účinkujících. Mnoho milých se-
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tkání doprovázely pohledy plné očekávání
maminek, tatínků, dětí, babiček i dědečků,
přátel a známých, zkrátka všech, kteří se
přišli společně zastavit a potěšit se nevšed-

l

Marie Šlancarová
místostarostka
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Masopustní obchůzka –
27. ledna 2018
Hospodáři a hospodyně z ulic
Třebízského, Jungmannova,
Na Vyhlídce, Nad Čakovem,
Šafaříkova a Žirovnického, vězte,
chystá se k vám veselá masopustní společnost. Koho navštíví,
tomu se v dalším roce dobře
povede.
Maškary obcházejí, zpívají,
tancují a vinšují. A také jedí
a pijí… Když pro ně připravíte
nějaké drobné pohoštění, přijdou
i k vám.
Jak takové správné pohoštění
pro maškary vypadá?
Může to být jenom bábovka
a čaj, může to být celý stůl koláčů, masa a spousta pití, může
to být malé zastavení u jedné rodiny nebo společné místo u několika sousedů. Odměnou vám
bude hudba, tanec s medvědem
a vinšování.
Masopust bude. Přijde vám to
samozřejmé?
Obrovské množství práce na masopustu dělají dobrovolníci. Hodně věcí ale udělat dobrovolnicky
nejde. A aby byl masopust kvalitní, jsou na to, trapně, potřeba
peníze. Máte-li jej rádi, přispějte
nám na něj!
Poslat cokoli můžete na účet
2000577036/2010 (FIO)
s VS 77777, třeba pomocí QR
platby. Potvrzení o daru rádi vystavíme. A pokud vy či vaše firma děláte něco, čím byste mohli pomoci,
ozvěte se na roztoc@roztoc.cz. 

Masopust 2018 – 10. února 2018
Tajemný, rozpustilý a divoký průvod maškar všech barev
a tvarů. Tvorové prastaří i čerstvě narození, skočte si s námi
v kole! Maškary se setkají na roztockém zámku, spojí tancem
na pláni Holého vrchu a zakončí svou cestu zábavou v šapitó.

Středočeské muzeum
v Roztokách – zámek
n od 11.00 půjčování masek z bohatého
fondu sdružení Roztoč (výhradně pro ty,
kteří dojdou až do šapitó)
n 12.00 Slavnostní narážení Únětického
masopustního speciálu; začíná rej a hemžení maškar s bohatým programem – divadla, kapely, kejklíři
n 14.00 Korunovace královny masopustu
a předání masopustního práva, Krásné
fanfáry, Local Vocal

Průvod městem Roztoky
a na Holý vrch
n 14.30

Ulice Nádražní, serpentina, Tyršovo náměstí, Legií, Třešňovka
n 17.00 Na Holém vrchu setkání průvodů
z Roztok, Únětic a Suchdola; mávání prapory, kolové tance na prastaré pláni Holého vrchu, zápas medvědů, poprava klibny

ŠAPITÓ (u autobusové zastávky
Roztoky, rozcestí Žalov)
Vstupné do šapitó
n 0 Kč děti do 15 let
n 230 Kč v masopředprodeji do 31. 12.
2017
n 250 Kč v masopředprodeji do 5. 2. 2018
n 280 Kč na místě

Vánoční setkání

Členové strany Volba pro Město uspořádali pro občany Roztok dne 24. 12. Vánoční setkání. Tato akce se nesla v duchu
Vánoc, zpívání koled a utužování starých
tradic. Bylo to příjemné poklábosení se
starousedlíky a zároveň s novými sousedy, kteří přišli i se svými ratolestmi
na louku za vodárnou. Nikoho neodradila
ani zablácená cesta, kterou po sobě neuklízí stavební firma, jež zde staví. Při zpívání koled nás doprovázeli na kytaru Viktor Sodoma s mladým talentem Rubenem.
Zpívajících bylo opravdu hodně, takže
chvílemi byla hudba přehlušena zpívajícím davem. Pro ty, kteří koledy neznali,
byly připraveny texty písní a hned se zpí-
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valo líp. Mezitím jsme také zdobili stromek ozdobami nejen pro zvířátka, dále
pak rozkrajovali jablka, louskali ořechy,

16.00 Otevřené šapitó pro všechny zmrzlé, ucaprtané a hladové maškary
n Hojné a rozmanité občerstvení ve speciálním stanu
16.30 Chytej ušima
n Hudebně-loutkový příběh skřítka, který
se vydal na cestu do světa. Pro děti i dospělé.
18.15 Trombenik
n Klezmerová roztocká masopustní klasika…
20.00 Akrobatické vystoupení
n Studenti university CODARTS – University of the Art Rotterdam and AMoC
20.30 Yo Soy Indigo
n Mezinárodní kapela hrající žánr, který
pojmenovali jako folk-fun.
22.00 Tombola
22.30 Tygroo
n Podivuhodná kapela Tygroo, skládající
se dvou leopardů, jedné tygřice a jednoho obtloustlého medvěda. Světový rozruch vyvolala zejména na Jičínsku.
Masopust se koná v partnerství s městem Roztoky, Středočeským muzeem,
Spolkem pro obnovu Únětické kultury
a městskou částí Praha-Suchdol. Podpořili
jej Letiště Praha, město Roztoky, Středočeský kraj, MŠMT, Bláha s.r.o., Pivovar
Únětice a mnoho dalších dárců a dobrovolníků.
l
Zuzana Šrůmová

pouštěli skořápky nebo zapalovali prskavky, což bylo ve větru trochu nad naše síly,
ale nakonec jsme si poradili. Chybělo lití
olova, to bude třeba příště. Bylo připraveno také malé pohoštění, někdo přinesl
cukroví, někdo štrúdl, svařák nebo teplý
mošt. Ta hodina strávená ve společné pohodě byla takovým malým kouzlem mezi
shonem a šílenstvím v obchodech, kdy
konzum vyhrává nad tradicemi. Věřím,
že se to líbilo nejen mně, ale i dalším lidem a že se „Vítání Štědrého dne“ na louce za vodárnou stane další tradiční událostí v našem městě.
l

Lenka Vozková
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Bohatě naplněný život
Dne 3. ledna 2018 zemřel v požehnaném věku 103(!) let Pater Ing. Jan ROB,
člen řádu salesiánů.

Jeho jméno už lidem v Roztokách mnoho
neříká, přesto jeho život, který by se hodil
za námět k hollywoodskému filmu, byl
s naším městem úzce spjat.
Mezi starousedlíky byl znám spíše jeho
otec, středoškolský učitel Jan Rob (1884–
1967), účastník protinacistického odboje,
který se aktivně zapojil veřejného života
v období tzv. třetí republiky (1945–1948)
jako člen MNV za ČSL. Po únorovém převratu byl obviněn z ilegální protistátní činnosti a odsouzen k nepodmíněnému trestu
4 let těžkého žaláře. Šlo o ilegální organizaci Česká legie, kterou tvořili Viktor Vlášek,
Tomáš Jungwirth, Jan Rob, štk. Alois Nop,
Josef Hovad a Karel Jirásek. Dekonspiroval
je provokatér StB, který je udal, že jsou
spolčeni s mjr. Viktorem Kašlíkem, pilotem
RAF., který se v zimě roku 1948/49 zachránil útěkem na Západ (podrobněji viz Plachý Jiří: Roztoky proti totalitě, 2016).
Jan Rob mladší se narodil 17. 12. 1914
v Příbrami, kde jeho otec tehdy učil. Ještě
před válkou stačil vystudovat Vysokou
školu elektrotechnickou a získal titul inže-

nýra. Již v roce 1939 vstoupil do kontaktu
se členy salesiánského řádu, kde v roce
1944 složil „věčné sliby“. Po válce začal
studovat v kněžském semináři a v osudovém roce 1948 byl vysvěcen na kněze.
17. června roku 1948 sloužil svou primiční
mši svatou v roztockém kostele Narození
sv. Jana Křtitele. Jak dokládá fotodokumentace z této bohoslužby, byla to nevídaná sláva a i skrytá manifestace odporu
vůči novému komunistickému režimu.
Však také trest na sebe nenechal dlouho
čekat. V dubnu roku 1950 byl v rámci policejní razie „akce K“ nejprve nezákonně
internován a posléze povolán do vojenské
služby u pomocných technických praporů, neblaze proslulých PTP. Poté pracoval
v civilním zaměstnání, ale tajně vedl mladé salesiány. V říjnu roku 1957 byl zatčen
a ve vykonstruovaném procesu odsouzen
ke třem letům ztráty svobody.
Po propuštění z vězení pracoval jako dělník v roztocké penicilínce, podobně jako
skupina františkánů v čele s P. Alešem Zlámalem. To je zajímavý střípek v historii

města, na který by se nemělo zapomenout.
V roce 1968 Jan Rob opět získal státní souhlas s výkonem duchovní služby a odešel
do Teplic, posléze do České Kamenice, kde
působil až do roku 1991, kdy se vrátil
do řeholní komunity. V posledních letech
žil mezi bratry salesiány v Teplicích, ale
ve stavu duševní a duchovní svěžesti, a to
až do svého skonu před dvěma týdny. Je
příkladem člověka, kterého těžké rány osudu nezlomily a zůstal věrný svému přesvědčení a víře. 
l
Stanislav Boloňský

INZERCE

Eaton a technika pro děti
V listopadu proběhl již druhý ročník projektu s názvem Engineering for children v inovačním centru
firmy Eaton. Cílem akce je ukázat dětem, jak zajímavá může být práce v technických oborech. Děti ze ZŠ
Roztoky si letos vyrobily LED lampičku, která mění
barvy, má různé režimy svícení a je nabíjená přes
USB kabel. 16 dětí ve věku 11 až 13 let ze 6. tříd se
během 3 hodinových workshopů seznámily s postupem inženýrské práce, vyzkoušely si osazování
desky plošných spojů, pájení, sestavení mechanických částí lampičky a testování. Děkuji paní učitelce
Marcele Markové za podporu a organizaci na straně
školy, všem dětem, které se zájmem tvořily, a kolegům z Eatonu, kteří se na projektu podíleli. Těšíme se
na další ročník a úsměvy dětí, jež si od nás odnesou
další vlastní výrobek. 
l
Libuše Adamczyková
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foto: Pixabay.com

Co nás čeká v Roztokách v roce 2018 aneb Rekordní roztocký rozpočet

V prosinci loňského roku zasedalo městské zastupitelstvo, které muselo před
koncem roku schválit celou řadu materiálů, proto byl čas na projednání rozpočtu města na rok 2018 poměrně omezený. Zastupitelstvo se při schvalování rozpočtu velmi podrobně věnuje každé výdajové kapitole. V průběhu jednání bylo
zřejmé, že se rozpočet z časových důvodů nestihne v prosinci schválit, proto
jsme se dohodli, že projednávání přerušíme, schválíme rozpočtové provizorium
a sejdeme se hned 3. ledna nového roku, abychom návrh rozpočtu doprojednali. Začátkem roku se městské zastupitelstvo skutečně sešlo a rozpočet pro tento
rok schválilo. Pro rozpočet hlasovali všichni koaliční zastupitelé, a dokonce
i dva opoziční, čehož si velmi vážím. Rozpočtové provizorium tedy platilo jen
po dobu prvních tří dní tohoto roku.

Příjmová část

Jak jsem napsal přímo do nadpisu, roztocký rozpočet na letošní rok je opravdu rekordní. Příjmy a výdaje jsou vyrovnané
a dosahují téměř 250 milionů Kč. Kde jsme
takové prostředky vzali? Za posledních
sedm let se nám průběžně podařilo našetřit více než 84 milionů Kč, a proto právě
80 milionů Kč do rozpočtu zahrnujeme
s podmínkou, že tyto ušetřené prostředky
budou využity výhradně na investice.
Více než 12 milionů Kč dostaneme na dotacích na konkrétní projekty (v tuto chvíli se
jedná o dotaci na školku v Palackého ulici,
na modernizaci IT města, úpravu učeben
ve škole či dar od Letiště Václava Havla).
Ačkoli částka za dotace je velmi hezká, věřím, že se nám podaří získat v průběhu roku
ještě další dotace a díky tomu třeba i ušetřit
další městské peníze. O dotace žádáme
na celou řadu projektů, například na velkou
dostavbu školy, na úpravy Levého Hradce,
na rekonstrukci vily čp. 125 v Tichém údolí,
na opravu verandy vily čp. 110, na nové vozidlo pro dobrovolné hasiče či na přístřešek
u přívozu.
K významnému růstu dochází i v daňových příjmech. To je způsobeno jednak dobrou kondicí české ekonomiky, jednak změnou rozpočtového určení daní, tedy pravidel,
podle kterých se peníze přerozdělují mezi
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jednotlivá města a obce. Tyto změny se týkají zejména sjednocení výpočtu podílu jednotlivých daní (významný nárůst příjmů
z DPH, v Roztokách o cca 25 %) a také díky
většímu zohlednění počtu žáků. Celkově to
pro naše město znamená nárůst daňových
příjmů o cca 16 %, tedy o 15 milionů Kč více
(celkem bychom letos z daňových příjmů
měli obdržet přes 109 milionů Kč). V této
oblasti můžeme zaznamenat ještě jednu zajímavost, která byla patrná již v čerpání rozpočtu v minulém roce. Strmý propad výběru
daně z příjmu fyzických osob samostatně
výdělečně činných, tedy živnostníků. Na této
dani se státu evidentně podařilo vybrat necelou třetinu prostředků oproti letem předchozím. Nepochybně za to může vládní, vůči
živnostníkům restriktivní politika, což je
smutný fakt.
Naše město v tuto chvíli není zatíženo
žádným úvěrem a rozpočet na příští rok nepočítá s tím, že by si město muselo peníze
půjčovat.

Základní škola

V následujících odstavcích popíšu nejdůležitější výdajové kapitoly rozpočtu, tedy
jednotlivé oblasti života v našem městě.
Určitě se mi nepodaří každou část popsat
vyčerpávajícím způsobem, vždy vypíchnu
z mého hlediska to nejdůležitější.

Největší a nejdiskutovanější kapitolou
rozpočtu je kapitola základní školy. Ta je
naší největší příspěvkovou organizací,
a proto také od města dostává největší neinvestiční příspěvek, jenž v tomto roce
překročí 16 milionů Kč. Z největší míry je
nárůst způsoben tím, že je do této částky
zahrnuta spoluúčast k dotaci na obnovu
učeben, kterou škola získala, a náklady
na povinné plavání. Zbývající nárůst je
o cca 10 %, což odpovídá rozšiřování školy
a růstu počtu našich školáků.
U základní školy plánujeme největší investice ze všech kapitol. Investice budou
v tomto roce dosahovat 40 milionů Kč
a k tomu plánujeme nakoupit pozemky
za téměř 24 milionů Kč. První pozemek je
vedle školní jídelny, je na něm umístěna trafostanice a asi jste si všimli, že je již nějaký
pátek oplocen. O tom, že tento pozemek patří soukromému majiteli, v minulých letech
bohužel rozhodl soud. Zastupitelstvo v prosinci schválilo kupní smlouvu, a proto bude
tento pozemek brzy opět náš a bude připojen k areálu školy. Zároveň bude na tomto
pozemku postaven nový objekt školy,
ve kterém by měly být 4 učebny. Ty škole poslouží do doby, než bude postavena nová
velká škola v Žalově. Škola má vzhledem
k počtu žáků pořád málo prostor, proto by
tento objekt následně využívala jako družiny. Projekt včetně nákupu pozemku a vybavení zmíněných tříd dosáhne částky téměř
25 milionů Kč. Při projednávání na zastupitelstvu jsme o tomto projektu diskutovali
hodně dlouho. Padl návrh zvolit dočasné
řešení formou nájmu modulové stavby se
dvěma učebnami a následným řešením prostorových kapacit školy v širším konceptu,
ale vzhledem k tomu, že škola tyto nové objekty zcela jistě upotřebí i v budoucnosti,
a rovněž k časovému postupu prací na projektu, byla většina zastupitelů pro variantu,
kterou jsem výše popsal.
Protože i jídelna není nafukovací a prostor pro stravování již nyní nestačí, dojde
v příštím roce k přístavbě, a tedy zvýšení kapacity školní jídelny. I tato přístavba patří
mezi větší investice a počítáme s tím, že
bude stát cca 5 milionů Kč.
V neposlední řadě by v letošním roce mělo
dojít k nastartování velké stavby školy v Žalově. Tento projekt byl již hodně diskutován
i na stránkách Odrazu, proto se omezím
na informace, které souvisejí přímo s rozpočtem. V první části roku by mělo dojít k tomu,
že koupíme cca 7000 m2 velký pozemek.
I toto je celkem ojedinělý fakt, kdy město získá do svého vlastnictví takto velký pozemek.
Město po revoluci spíše pozemky a nemovi-
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tosti prodávalo, než aby je kupovalo. V novodobé historii zatím město koupilo pozemky
zejména v okolí Levého Hradce a pozemky
pod komunikacemi.
V současnosti probíhají přípravné práce.
Projekt výstavby nové žalovské školy je ve fázi
stavebního řízení. Souběžně je připravována
projektová dokumentace pro realizaci stavby.
Průběžně také řešíme související infrastruktury (zejména vodovody a kanalizace), které
budou pro stavbu nezbytné. Požádali jsme
o dotaci ve dvou dotačních titulech. Pevně
věříme, že jeden z nich vyjde a díky tomu nebudeme na financování tak velké stavby
sami. Půjde-li vše, jak má, měli bychom stavbu zahájit na podzim tohoto roku. Doufám,
že se to podaří.
V Roztokách máme i úspěšnou základní
uměleckou školu. Ta by v letošním roce ráda
zrenovovala taneční sál.

Mateřské školy

Druhou největší kapitolou jsou naše školky. Kromě standardních neinvestičních
příspěvků i zde běží několik významných
investic. V první polovině roku bude dokončena dvoutřídka v Palackého ulici, kterou financujeme s přispěním dotace.
Po poměrně značných projekčních potížích (podmínky dotčených orgánů, osvětlení apod.) byly již zahájeny úpravy objektu za úřadem, ve kterém budou dvě třídy
mateřské školy. Ty se nám podaří otevřít
až od nového školního roku. V minulosti
jsem vám sliboval dřívější termín, ale netušil jsem, jaké všechny komplikace nás
čekají, proto se všem moc omlouvám. Věřím ale, že zde vznikne moc hezký prostor,
který se bude našim dětem líbit.
V této kapitole je i z půlky počítáno s rekonstrukcí vily čp. 125 v Tichém údolí, jejíž polovinu bude tvořit právě jedna třída
školky. Druhá část bude sloužit volnočasovým aktivitám. Rekonstrukce této památkově chráněné vily započala již v minulém
roce. Letos na ni plánujeme v rozpočtu vydat 18 milionů Kč. Protože se jedná o náročnou a citlivou rekonstrukci, bude dle
plánu dokončena v roce 2019. Vznikne tak
nádherný a funkční prostor, z kterého se
budou moci těšit nejen naše menší i větší
děti, ale my všichni.
Letos dojde i k opravám technického zázemí ve školce ve Spěšného ulici. Bude zde zrekonstruována kuchyně s jídelnou a kotelna.
Obojí vyjde téměř na 2,5 milionu Kč.

Silnice, chodníky a doprava

Jako každý rok v posledním období i v tom
letošním počítáme s velkými investicemi
do silnic a chodníků, které letos dosáhnou
téměř 20 milionů Kč. Bude dokončen kom-
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plex čtyř žalovských ulic (Krásného, Mühlbergerova, Pilařova, Příčná). Dojde k revitalizaci Braunerovy ulice a prostoru mezi
bytovými domy. Počítáme se sanací skal
v serpentině.
Dojde k úpravám veřejného prostoru, což
se bude týkat náměstí Jana Procházky, Husova náměstí, parkoviště u pekárny či chodníku
před radnicí ke kostelu. Na Tyršově náměstí
před sokolovnou vyroste venkovní knihovna
s oddechovým sezením. U přívozu postavíme místo současné ošklivé kovové budky
hezký a jedinečný přístřešek s toaletou.
Bohužel ne na všechny ulice se v letošním
roce dostane, což je způsobeno především
omezenými finančními prostředky. Na druhou stranu budou v tomto roce dokončeny
potřebné projektové dokumentace tak, aby se
mohlo od příštího roku pokračovat v dalších
potřebných investicích. Týká se to zejména
ulic Dobrovolného, Horovy, Kroupky, Kostelní a dalších.
V rozpočtu je počítáno s mírným nárůstem výdajů na hromadnou dopravu, tedy
na autobusy. Kromě drobného růstu nákladů, které vyplývají ze současných smluv, bychom rádi znovu posílili spoje do a z Prahy
ve špičkách. Uděláme vše pro to, aby k tomu
došlo již při nejbližší úpravě jízdních řádů.

Územní plán a regulační plány

Pro budoucnost Roztok a Žalova je naprosto nezbytné pečlivé územní plánování.
Jsem moc rád, že se právě v tomto volebním období podařilo odvést velký kus práce. V letošním roce schválíme nový územní plán. Věřím, že všichni zastupitelé budou
držet svůj předchozí postoj, tedy že v novém územním plánu nerozšíříme zastavitelné plochy oproti územnímu plánu současnému.
Právě ten umožňuje zastavění několika poměrně velkých lokalit v Roztokách i v Žalově.
Proto i nadále intenzivně pracujeme na regulačních plánech, které nastavují jasná pravidla pro každé z těchto území. Podařilo se
nám již vydat regulační plány Dubečnice,
Tiché údolí a změnu regulačního plánu Panenská. Letos vydáme regulační plán pro
Horní Žalov (zejména zemníky) a snad i pro
nezastavenou část Solník.
Letos zpracujeme studii cyklostezek. Nejenže je to potřebné samo o sobě, ale je to důležité i s ohledem na možné budoucí čerpání
dotací.

Kultura, sport, spolky

Jsem rád, že se nám podařilo postupně navyšovat podporu pro místní spolky. Letos
dosáhnou granty a dotace v souhrnu částky
1,8 milionu Kč. Podpora místních spolků
je pro život v našem městě naprosto klíčo-

vá. Je dobře, že se v našem městě ročně
koná přibližně 150 zajímavých akcí.
Projektu rekonstrukce památkově chráněné vily čp. 125 v Tichém údolí jsem se
věnoval již výše. Letos proběhne třetí etapa
revitalizace prostoru kolem Levého Hradce, kde vznikne velmi důstojný prostor.
Město bude i letos pořádat celou řadu tradičních kulturních akcí. Nově se bude spolupodílet na velkolepém masopustu, který organizuje Roztoč, jako spolupořadatel. V létě
bychom rádi zavedli letní kino.
Letos by měla být vypracována studie stavby nové knihovny.
Je skvělou zprávou, že se roztockému Sokolu podařilo získat dotaci na rekonstrukci
atletické dráhy a přilehlých tribun. Město se
na této akci bude spolupodílet schválenou
částkou 4 miliony Kč. Sokol v tuto chvíli soutěží dodavatele stavby, takže pevně doufám,
že se na podzim budeme moci proběhnout
po nové atletické dráze.

Vodohospodářská
infrastruktura
Vodohospodářská infrastruktura sice není
na první pohled moc vidět, ale je pro fungování města naprosto klíčová. I proto investice do ní představují nemalé částky,
které budou letos cca 18 milionů Kč. Zhruba polovina bude vynaložena na rekonstrukci armaturní komory. Další velká
částka představuje úpravu tlakových pásem v Žalově. Tato opatření se budou realizovat nejen letos, ale i v roce následujícím.
Dojde k opravě protipovodňového šoupěte
u čistírny odpadních vod a k výměně několika velkých čerpadel.
Během roku bychom měli vysoutěžit projektanta a zároveň realizátora rozšíření kapacity čistírny odpadních vod, což je důležité pro
budoucnost Roztok, ale také okolních obcí.
Snažil jsem se upozornit na nejdůležitější
věci, které nás v tomto roce čekají. Mnohé
další, menší, jež jsou ale také důležité, jsem
s ohledem na omezený prostor opomněl.
Závěrem bych chtěl poděkovat úplně všem,
kteří se na chodu našeho města, všech příspěvkových organizací, ale i spolků podílejí.
Všichni odvádějí svůj velký díl práce. Moc
děkuji!
Věřím, že se nám podaří naše plány naplnit
a že se nám všem bude i v tomto roce žít
l
v Roztokách a v Žalově moc dobře. 
Jan Jakob
starosta města Roztoky
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Osmičková výročí roku 2018
Prosincová ústava

První letošní (dvoj)výročí se váže již k 1. lednu, i když své
kořeny má ještě v prosinci. Dne 1. 1. 1993 vznikla na troskách československé federace samostatná Česká republika
a začala platit i ústava nového státu, kterou přijal parlament
16. prosince 1992.
S ohledem na to, pod jakým časovým
a společenským tlakem tento základní zákon vznikal, jde o dílo velmi zdařilé a dnešní kritiku této ústavy proto vnímám jako
nesprávnou. Problém je spíše v její svérázné interpretaci. Mohli bychom ji, s ohledem na datum schválení, označovat jako
prosincovou … Nebýt toho, že jednu ústavu tohoto názvu (Dezemberverfassung) již
150 let máme.
Názvem prosincová ústava jsme zvyklí
označovat soubor sedmi ústavních zákonů
habsburské monarchie z 21. prosince roku
1867, které vstoupily v platnost 1. ledna
1868. Toto 150. výročí se sluší připomenout, neboť tím byl položen základ demokratického uspořádání našeho státu (tehdy
soustátí).

Nikoli federace, ale
Rakousko-Uhersko
Nejznámějším a nejviditelnějším důsledkem ústavních změn bylo rozdělení říše
na Předlitavsko a Zalitavsko (tzv. dualismus), čímž vzniklo Rakousko-Uhersko.
Českou politickou reprezentací proto nebyla prosincová ústava přijata příznivě, neboť
rakousko-uherské vyrovnání zhatilo představy Čechů o federativním uspořádání rakouského soustátí. Zamítnut byl (1871)
i požadavek trialismu, formulovaný v České deklaraci F. L. Riegrem, když vyrovnání
s Čechy císař původně podporoval.
I další z těchto ústavních zákonů
(č. 145/1867 ř. z.) nelze vnímat příliš pozitivně, byť je svým způsobem anekdoticky
aktuální, neboť stavěl císaře nad ústavní
systém tím, že Apoštolské Veličenstvo bylo
i nadále posvátné, nedotknutelné a ze své
funkce nikomu neodpovědné!

Hrabě Richard Belcredi, císařský místodržitel v Praze
a rakouský ministerský předseda v letech 1865–1867,
podporovatel českých autonomních zájmů v habsburské
monarchii. V Praze na Letné byla po něm pojmenována
hlavní třída, nyní Milady Horákové.

Přes tyto výtky však byly další ústavní zákony z prosince 1867 i z dnešního hlediska
moderní, s demokratickými a liberálními
rysy. Prosincová ústava tak byla zásadním
předělem ve správě a řízení státu (zejména
v oblasti soudnictví) a také v rozsahu garantovaných občanských práv. Zákon
č. 143/1867 ř. z., o všeobecných občanských
právech, svou velkorysostí a liberalismem
předčil i mnohé pozdější ústavní zákony.

Občanská práva
„prohnilé“ monarchie
Pojďme si hlavní ustanovení této právní
normy připomenout.
Již v úvodu je v ní uvedeno, že před zákonem jsou si všichni státní občané rovni, což
byla před 150 lety hodně radikální myšlenka.

Dále zákon stanovuje, že svoboda pohybu
nepodléhá žádnému omezení, veškerá
pouta poddanství a nevolnictví jsou provždy zrušena.
Je zaručena svoboda projevu, ať již slovem, písmem či výtvarným dílem; cenzura
je zakázána.
Zaručena je i domovní svoboda a listovní tajemství.
Všem, kdo platí daně (v tom bylo trochu
čertovo kopýtko, neboť plátci daně byli vesměs muži), přísluší aktivní i pasivní volební právo do obecního zastupitelstva.
Majetek je nedotknutelný, vyvlastnění je
možné jen v intencích zákona.
Petiční právo náleží každému. Všem je
zaručena plná svoboda víry a svědomí, nikdo nesmí být nucen k církevnímu úkonu
(to bylo tehdy velmi odvážné ustanovení).
Dále zákon stanovil, že věda a její učení
jsou svobodné (a následoval mnohaletý
boj o pravost tzv. Rukopisů). Domácí vyučování nepodléhá žádnému omezení (to
je slovo do pranice i dnes!). Je stanovena
svoboda volby povolání, svoboda shromažďovací a spolková.
A konečně článek pro Čechy velmi významný, že všechny „národní kmeny“
(v Předlitavsku) jsou před zákonem jazykově rovnoprávné.
Je třeba samozřejmě kriticky dodat, že
jedna věc byla litera zákona a druhá její každodenní naplňování, když do ušlechtilých
záměrů zákonodárců vstupoval tzv. lidský
faktor, politické tlaky a také vnější okolnosti
(např. válečná léta)...
Nicméně tento zákon a ostatní zákony
prosincové ústavy (několikrát později novelizované) byly v platnosti až do rozpadu
podunajské monarchie v roce 1918. Republika československá tak měla na co navazovat a nezakládala svůj ústavní a právní
l
systém na „zelené louce“. 
Stanislav Boloňský

Pan místostarosta má pravdu
O tom, že dopravní komise vyslala oba své
předsedy postupně na radu města, aby si
s radními vyříkali neplnění usnesení
ZM 178-8/15, není v zápisech opravdu ani
zmínka. I když to udělala. Zato je v těchto
zápisech opakovaně možné nalézt důvod,
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proč je tam posílala, tedy nespokojenost
dopravní komise s neplněním uvedeného
usnesení. Zkrátka, že dopravní komise
v podstatě je, slovy nového dnes už klasika,
jenom „žvanírna“ a skutek „utek“. Také to,
že by rada města ustavila pracovní skupinu

k řešení tohoto problému, není pravda.
Pouze iniciovala schůzku nového předsedy
dopravní komise s těmi, o kterých se domnívala, že s tím nějak pohnou. A pohnuli. Sice ne zas tak moc, ale pohnuli. Takže
ono by to bývalo šlo i předtím. Jen jsem se
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musel ozvat proti snaze vykázat jeden
z bodů návrhu pracovní skupiny z roku
2015 jako splněný. Nemůžeme přece vydávat za opravené něco, co jsme se opravit jen
pokusili a po opravě je stav stejný jako před
ní. Před domem čp. 560 v Jeronýmově ulici
se i po opravě silnice tvoří nadále, přímo
před rozvodnou deskou, která již jednou
vyhořela, obrovská louže. Jestli to nebude
tím, že voda teče zpravidla dolů. A to zdravení bych rád uzavřel tím, že mne tento
emeritní učitel po otištění mého článku
v čísle 7–8/2016 na ulici dvakrát přehlédl
a přeslechl.

Autobus neumí létat

Co ale nemohu pochopit, i když jsem
k tomu byl místostarostou vyzván ? Nechápu lidi a netýká se to jen Roztok, kteří bojují proti zkvalitnění MHD. A to bez ohledu na to, před jak dlouhou dobou a jak
dlouho se ta která ulice opravovala a jaké
martyrium si přitom její rezidenti prožili.
Veřejná doprava neslouží jen těm, kdo bydlí v ulici, kterou vede její trasa.
Když s námi, tedy se Spolkem přátel roztocké dopravy, kdysi starosta konzultoval
(nutno uvést, že dobrovolně a rád, protože
SPRD není nikde registrován a bavit se
s ním samospráva tedy nemusí) jím navrženou trasu linky 359, sdělili jsme mu své
výhrady k ní a současně slíbili, že jím navrženou trasu nebudeme v tisku kritizovat. Abychom nevyvolali diskusi, díky níž

by se v dopravě v Roztokách zase nic nezměnilo. Starosta nám za to slíbil, že se
hned po volbách k této otázce vrátíme. Svá
slova splnil. Inicioval ustavení pracovní
skupiny k dopravě, do níž nás přizval. Pracovní skupina nakonec navrhla trasu, kterou jsme my považovali za druhou nejlepší. Zatímco SPRD zohledňoval především
ekonomičnost, tedy zavést trasu nejkratší
cestou k výškovým domům, předseda pracovní skupiny a místní organizace ČSSD
(zcela ve shodě s prioritami této strany
na místní i celostátní úrovni) prosazovali
zavedení autobusu co nejblíže škole, domu
s pečovatelskou službou a nemocnici.
Prostě starý spor mezi ekonomičností
a služebností služby. Trasa Palachovou ulicí je v podstatě kompromisem mezi těmito
dvěma pohledy.
A pak to začalo. Po petici rezidentů přišla drobná obměna a doplnění členů dopravní komise. A většina nových členů
vystupovala proti vedení trasy Palachovou ulicí nejen na komisi, ale i předtím,
než se členy komise stali, na sociálních
sítích. Setkali jsme se i s takovými argumenty proti vedení trasy Palachovou ulicí, jako že zde budou profesionální řidiči
autobusů přejíždět školou povinné děti
a že majitelé velkých aut budou stavět svá
auta tak, aby autobus neprojel. I firma,
která pokládala povrch, pohrozila, že pokud zde povede trasa autobusu, vezme
z tohoto důvodu zpět záruku za svou prá-

ci. Mnohem těžší popelářské vozy jim přitom zas tolik nevadily.

Praha je větší

Zkvalitnění veřejné dopravy se ale jen odložilo. Praha nás do té hromadné dopravy
stejně nakonec nacpe. Zcela vážně se zde
již hovoří o tom, že v Praze budou moci
jezdit na střídačku auta se sudou a lichou
značkou. Já osobně si myslím, že Praha
opět použije politiku cukru a biče a toto
opatření spojí s dalším, o kterém se také
hovoří, tedy tarifním zvýhodněním současného 1. pásma PID, a to tak, že tarifně
splyne s pásmem 0+B. To by ale pro nás
přineslo i nepříjemnou konsekvenci
v tom, že pro řidiče z větší vzdálenosti
bude výhodnější nechat auto v obcích
v této oblasti než na kraji Prahy. Jakýkoli
případný finanční dar Prahy na budování
parkovišť v přilehlých obcích se z tohoto
úhlu jeví jako dar danajský. Nedostatek
parkovacích míst v okolí zastávek páteřní
dopravy (nejen nádraží, ale i Tyršovo náměstí) lépe než budování parkovacích
domů vyřeší návoz (a odvoz) cestujících
k páteřním linkám kapacitně malými, často jezdícími autobusy. 
l
Vít Calta

Štochel zahradníkem
V prosincovém Odrazu Jiří Štochel kritizuje zastupitelstvo,
že schválilo záměr prodat pozemky v Roztokách „pod cenou“.
Uvádí, který zastupitel jak hlasoval. Dovozuje, že v budoucnu
takto město může přijít o 70 milionů korun. Vtipně budoucí
zastupitele nazývá šikuly. A pro nás neinformované chytře
poznamenává, že v roce 2018 budou komunální volby.
Článek je demagogický, což napovídají už
nadpisy – „Šikulové, těšte se“ či „Přijdeme
o miliony?“ nebo „Až přijdou šikulové“.
A té se musí čelit. Čelit se jí může buď jinou
demagogií, nebo vysvětlováním. Vysvětlování však má ty nepříjemné vlastnosti, že
má být pravdivé, a proto zdlouhavé a nezáživné. Jen někteří čtenáři toto vydrží. Pravda je obvykle nudná, nezáživná. Současným slovníkem by se řeko, že není sexy.
Tímto prosím o trpělivost čtenáře Odrazu.

Co se stalo?

Skutkově se stalo toto: zastupitelstvo
schválilo záměr (jen záměr) prodat pozem-
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ky města, na kterých stojí již cizí stavba.
Tato skutečnost je důležitá. A to 61 m2
za 1600 Kč/m2 a 281 m2 za 310 Kč/m2. Celkem byl záměr prodat 342 m2. Tento údaj
je důležitý.

Jak to interpretuje
Jiří Štochel?
Jiří Štochel matematicky dovodil, že zastupitelé schválili záměr prodat uvedené
pozemky celkem za 84 710 Kč. To dovodil
správně. Dále uvádí, cituji: „Hledal jsem,
za kolik se v Roztokách nabízejí obdobné pozemky – obvykle za cenu 7000 až

10 000 Kč/m2.“ Z uvedených správných
informací dovodil nesprávný závěr, že zastupitelstvo mělo schválit záměr prodeje
za částky 7000 až 10 000 Kč/m2. A dopočítal, že zastupitelstvo odsouhlasilo ceny
v součtu o 2,2 až 3,2 milionu Kč nižší. Nesouhlasí se záměrem prodat 281 m2 pozemku za 310 Kč/m2. A teatrálně deklamuje: „No nekup to!“ Interpretace Jiřího
Štochela je chybná!

V čem?

Chybuje hned dvakrát. Jednak zastupitelstvo schválilo jen záměr. Jak je správně
uvedeno v redakční poznámce: „Kdokoli
mohl podat konkurenční cenovou nabídku, což se také stalo. Současný majitel objektu může cenu dorovnat. O případném
prodeji a ceně tedy ještě není rozhodnuto.“ Kdokoli, kdo si myslí, že cena má být
7000 až 10 000 Kč/m2, mohl nabídnout
například 5000 Kč/m2 a pak pozemky prodat se ziskem za 7000 Kč/m2. Proto ➔
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zastupitelstvo zatím nikoho o 2 miliony
nepřipravilo!
Za druhé Jiří Štochel porovnává neporovnatelné. Dohledal jsem dne 2. 1. 2018
na www.sreality.cz nabídku na prodej 5 pozemků v Jantarové ulici za nabízené částky
7600 až 9600 Kč/m2. Ovšem nabízejí se pozemky o velikosti 825 m2 až 1657 m2. Tedy
pozemky, na kterých lze postavit dům
a ještě zbyde na zahradu. Pozemky jsou
kompletně zasíťované včetně základové
desky a včetně stavebního povolení pro
stavbu dvoupodlažní vily.
Jedná se o nepoměrně větší pozemky.
Společně s pozemky se navíc prodává i vyřízené stavební povolení. Aby úřad vydal
stavební povolení, musí mu být předložen
projekt včetně projektové dokumentace.

Tedy neprodává se jen pozemek. A neprodává se pozemek o velikosti 342 m2.
Naopak jsem dohledal taky dne 2. 1.
2018 na www.bezrealitky.cz, že se v Roztokách prodává pozemek jako zahrada o velikosti cca 6000 m2 za nabízenou cenu
350 Kč/ m2.
Připomínám, že zde se jedná o záměr
prodat celkem 342 m2. Tento pozemek
není možno porovnávat se zasíťovanými
pozemky násobně větší velikosti s „vyřízenými papíry“ pro stavbu. Proto je nesmyslné je oceňovat jednotkovou cenou 7000 až
10 000 Kč/m2.

Závěr

Nepodezírám Jiřího Štochela z nekalých
úmyslů. Ovšem takto nějak vzniká propa-

Šance pro drobné podnikatele

Program rozvoje venkova se v období 2014 až 2020 přeměnil téměř výlučně na fond na podporu zemědělců, ale v „malých“ výzvách, které vyhlašují místní akční skupiny, je šance
i pro podnikatele, kteří zemědělskou činnost neprovozují.
V lednu 2018 bude vyhlášena další výzva
v Programu rozvoje venkova Přemyslovských středních Čech, do jejichž působnosti Roztoky patří, a v ní kromě
zemědělců a zpracovatelů produktů z prvovýroby najdou uplatnění i jiní žadatelé. O podporu, která je pro malé podniky
většinou 45 až 50 % způsobilých výdajů,
mohou žádat také výrobci potravin a kr-

miv a v dalším opatření také ubytovatelé
(tomu se říká agroturistika) a rovněž jiní
drobní podnikatelé a živnostníci. Podmínkou je pouze to, že musí jít o malý
nebo střední podnik a obor činnosti
musí zapadat do seznamu, který je uveden ve výzvě. Seznam je to velmi široký
a najde se v něm velká většina řemesel
nebo služeb, výjimku tvoří hlavně ti, kte-

Nevěřící Tomáš a nová ZŠ
V posledním čísle Odrazu 2017 představil pan starosta Jakob
výstavbu nové budovy základní školy na pozemku bývalého
Barumu jako hotovou věc: byla podána žádost o stavební
povolení, dvě žádosti o dotaci, v polovině roku se začne
stavět. Velmi bych to celým Roztokům a zvláště žalovským
(před)školákům přál, zdráhám se však těmto příslibům
uvěřit. Podobně optimisticky líčil p. starosta výstavbu nové
školy před rokem a půl (Odraz 9/2016), kdy sliboval, že
nová škola bude fungovat od září 2018.
Dovolím si krátkou rekapitulaci: již během
dostavby budovy roztocké ZŠ před čtyřmi
lety bylo jasné, že kapacita dvou stávajících
budov ZŠ brzy opět nebude stačit. P. starosta si výstavbu nové školy vzal jako svůj
osobní projekt, do jehož řízení si od nikoho
ze zastupitelů (ani ze své TOP 09, tím méně
z koaliční Sakury) nenechal mluvit. Po kon-
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zultacích s bývalým ředitelem školy p. Bezděkem zadal p. starosta návrh studie budovy školy s osmi (!) třídami, přičemž pro
výuku dvou tříd na prvním stupni je potřeba nejméně dvanáct tříd (dvakrát pět plus
dvě třídy pro dělenou výuku jazyků). Teprve když byly tyto plány zveřejněny a od učitelů a školské rady zazněly znepokojené

ganda. Lidé bez znalosti věci šíří nesmysly
a blbou náladu. Vymýšlejí pseudoproblémy, které pak žijí vlastním životem (obdobně jako kauza lithium, která po sněmovních volbách také už nikoho nezajímá).
A vztahy v městě hrubnou.
l


JUDr. Ing. Lukáš Křístek, MBA
soudní znalec z oboru oceňování

ří mají jiné, speciální fondy, jako jsou
včelaři, vinaři nebo chovatelé ryb.
Výzva bude vyhlášena po polovině ledna
(přesný termín závisí na jejím schválení
„shora“) a žádosti bude možné podávat
zhruba měsíc. Všechny termíny i další podrobnosti najdete na http://www.premyslovci.cz/obdobi-2014-2020/prv-program-rozvoje-venkova/prv-vyzvy-2. 
l
Jarda Huk

ohlasy, začaly se dispozice školy probírat
veřejně, ovšem s tím, že kvůli podané žádosti o dotaci již nelze celkový objem školy
měnit. Pracovní skupina k nové ZŠ byla založena teprve na jaře 2017. Výsledkem je
kompromis s návrhem většího počtu malých učeben. Ideální parametry školy navržené školskou radou lze dohledat na www.
zsroztoky.cz (zápis ŠR z 28. 3. 2017).
Malá kapacita navrhované školy povede
k tomu, že za tři čtyři roky budeme řešit
stejný problém znovu. Na Panenské se staví 144 bytů, 120 bytů se brzy začne stavět
v Nádražní, desítky RD se staví na Dubečnici, to vše znamená stovky nových obyvatel a větší nároky na kapacitu škol.
Zahájení stavby v polovině roku se mi jeví
jako nereálné: pozemek před stavbou čeká
náročná rekultivace a archeologický prů-
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zkum, není vyřešen odvod dešťových vod.
Nedostatečnou kapacitu škol snad krátkodobě vyřeší dostavba čtyř tříd u stávající
ZŠ, pokud se stihne včas. Nestihne-li se,
kde se budou děti od září učit? A od září
2019, kdy bude chybět tříd již pět nebo
šest?

Byly podány dvě žádosti o dotaci. Jestliže
Roztoky dotaci obdrží a ušetří tak z investice ve výši sto milionů korun (za pozemek
a za stavbu) přibližně polovinu, asi se spěch
vyplatí. Budeme-li však stavět novou školu
„za své“, je opravdu škoda, že nebude řešena dostatečně velkoryse.

Rok výročí a voleb

P. starosta za novou školu převzal zodpovědnost. Podaří-li se získat dotaci a zahájit stavbu v polovině roku, zaslouží si (přes veškeré
nedostatky) uznání. V opačném případě
bychom měli jeho výsledky zhodnotit
v nadcházejících komunálních volbách.  l
Tomáš Jelínek

Rok 2018, na jehož prahu se právě nalézáme, bude pro nás,
naši zem i město velmi významný. Kromě všeobecně připomínaných „osmičkových“ výročí, zejména pak srpnové okupace roku 1968 a 100. výročí vyhlášení samostatného Československa, si v květnu připomeneme 50. výročí povýšení
naší obce na město. Byla to tehdy docela střízlivá, nepompézní událost, výrazně pokulhávající za slavnostním vyhlášení městyse v roce 1893, ale významný krok to bezesporu
byl. Byla to trochu i „náplast na bolístky“ odpůrců sjednocení
Roztok a Žalova do jednoho administrativního celku, k němuž došlo v roce 1960.

(ne)připravenosti projednávané věci. Dnes
bez pomoci právníků nelze některé kauzy
„selským rozumem“ vůbec řešit.
Také je třeba říci, že v zastupitelstvu zasedají lidé, které jsme si zvolili, takže vytýkat něco můžeme jen sami sobě. Členství
v zastupitelstvu, případně v radě města, je
práce náročná na čas, který ale každý není
pro svou obec ochoten obětovat. Proto je
důležité, aby veřejnost vzala svou případnou účast ve volbách jako výzvu k občanské odpovědnosti, a to v rovině pasivního
i aktivního volebního práva.

Volby prezidenta

Nebojte se zeptat

Kromě historických událostí nás ovšem čekají také (nejméně) dvoje volby. Již teď
v lednu první z nich – prezidentské. Jejich
výsledkem bude buď pokračující „z ostudy
kabát“ , nebo návrat ke skutečně reprezentativní funkci hlavy státu, jak jsme na to
byli zvyklí v polistopadovém období.
Prezident republiky nemá v našem
ústavním systému velké pravomoci, ale je
nejviditelnějším představitelem našeho
státu navenek, trochu i symbolem a tváří
jeho demokracie. Náš každodenní život
však výsledek volby ovlivní možná méně,
než se obáváme (nebo doufáme).

Volby obecní

Neméně významné budou pro každého
občana našeho města podzimní volby
do obecního zastupitelstva. Obecné pově-

domí o pravomocech a odpovědnosti
obecních zastupitelů je velmi mlhavé a je
spíše na okraji zájmu veřejnosti. Svědčí
o tom i mizivý zájem občanů o zasedání
zastupitelstva, která jsou od poloviny
19. století (!) veřejná. Přitom například
v letošním roce bude město hospodařit
s rozpočtem 249 milionů Kč. Přiznám se,
že mě tento přístup veřejnosti dosti rmoutí. Někteří svou neúčast na těchto jednáních zdůvodňují nedostatkem času, údajně
zdlouhavým projednáváním a nekompetentností některých zvolených zastupitelů.
Do značné míry jde o zkreslený pohled,
který zastupitelům křivdí; ne každý člověk
je nadaný rétor, ale může být pracovitý
a poctivý. Že jsou jednání někdy příliš rozvleklá a únavná, také přímo nevyplývá
z neschopnosti zastupitelů, ale z komplikovanosti agendy a úrovně administrativní

Chápu, že někteří lidé nevědí, jak do toho,
nejsou členy žádné politické strany ani
místního spolku, nechtějí se takříkajíc
vnucovat. Myslím si ale, že pro každého,
kdo je ochoten pro obec pracovat, se příležitost a forma najde, např. i ve výborech
a komisích. Nabízím proto zájemcům
o práci v zastupitelstvu konzultaci s vysvětlením toho, co by je v případě zvolení čekalo. Můžete se ohlásit na mou e-mailovou
adresu: st.bolonsky@volny.cz. a rád to
l
s vámi proberu. 
Budu se těšit na vaše nabídky.
Stanislav Boloňský

Okoř je už padesátkrát Tříkrálová
V době jeho založení bylo více různých pochodů se jménem
Tříkrálový. Ale postupující normalizací byl název nevhodný,
a tak se postupně názvy měnily na Novoroční, Zimní nebo
i Masopustní apod. Když jsem zaznamenal i nějaký šum u nás
v Roztokách, řekl jsem: tak to teda ne.
Navštívil jsem přímo v bytě předního místního funkcionáře a vysvětlil mu, že u nás
jde čistě jen o folklor a lidové zvyky, protože chodce v cíli vítají tři králové – dětští
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koledníci. Ale kromě toho, i kdybychom
připustili skutečnou existenci tří králů, tak
v době, kdy se cestovalo jenom za obchodem nebo výbojem, oni šli jenom ze zvěda-

vosti, a tak jsou to vlastně prokazatelně
první turisté, kteří vykonávali kulturně poznávací činnost!
Hezky jsme si popovídali i o tom, jaké to
bylo v jedné cele s Husákem, a odcházel
jsem s ujištěním, že název se měnit nebude,
a kdyby měl někdo námitky, tak abych ho
poslal k němu, že mu to sám vysvětlí.
A tak roztočtí tři králové obešli i Herodesa. 
l
Miroslav Košťál
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Příjemná zima ve Středočeském muzeu
Začínají první výstavy nového roku
n Vánoční

atmosféru nabízí výstava Betlémy, tentokrát ze Slezska. Ale v neděli 21.
ledna se její dveře uzavřou. K návštěvě Zámeckého imaginária, hravého světa Divadla
bratří Formanů a jejich přátel zbývá do neděle 11. února ještě pár dnů. Od soboty 9.

února mohou návštěvníci objevovat sochařské dílo Marie Leontovyčové na výstavě Viděno rukama. A další novinky se chystají.
Slezské betlémy nebývají v Čechách příliš
často k vidění. Prohlédnete si především
kolekci zapůjčenou Muzeem v Bruntále,

které uchovává jednu z nejucelenějších sbírek dokladujících řezbářství a tvorbu betlémů v západní části tzv. českého Slezska.
Betlémy, tentokrát ze Slezska,
Malá výstavní síň zámku
do 21. ledna 2018

n Do

veselého, ale také tajemného divadelního světa Matěje a Petra Formanových
dorazily už stovky malých i velkých návštěvníků, mnozí dokonce opakovaně.
A co nejvíc na výstavě baví jejího koordinátora, výtvarníka Matěje Formana?
V předvánočním vydání týdeníku Téma
uvedl: „Do našeho divadelního světa,

reprezentovaného v instalaci loutkami,
kousky dekorace, malovanými a zručně
vytvořenými divadelními detaily, fotografiemi a někdy i živými záznamy z představení vstupují další předměty, hračky, loutky, vynálezy. A tak se výtvarnost divadla
snoubí s těmi pohyblivými hračkami
a rozličnými hejblátky a všechno ožívá.

Z ,pouhých‘ diváků se při návštěvě výstavy
stávají koumáci, kteří zjišťují, jak ta divadelní kouzla fungují.“
Zámecké imaginárium,
hravý svět Divadla bratří Formanů
a jejich přátel,
Velká výstavní síň a Kabinet
do 11. února 2018

n Okolní svět lze vnímat nejen očima, ale
také rukama. Své o tom vědí nevidomí. Teď
si takové poznávání mohou vyzkoušet i návštěvníci, kterým zrak slouží. Sochařka
Marie Leontovyčová v polovině 20. století
vytvořila unikátní soubor zvířat z pražské
ZOO a část svého díla představuje v haptickém pojetí výstavy drobných plastik. Sochy

si lze ohmatat, dostat pod kůži jejich tvar,
strukturu, zapojit fantazii a své vjemy pak
srovnat s pohledem na umělecké dílo.
A přitom si uvědomit, jak objevují svět lidé,
kteří nevidí.
Viděno rukama,
Malá výstavní síň zámku
9. února – 20. května 2018

n Středočeské muzeum v Roztokách je stále
vstřícnější vůči návštěvníkům s postižením.
Generální rekonstrukce v roce 2014 jim otevřela dveře dokořán díky vybudovanému
bezbariérovému přístupu. S novým rokem
startuje stálá expozice haptických modelů
zámku, které ukazují jeho stavebně-historický vývoj v pěti vývojových fázích. Naleznete

je v Informačním centru v nádvoří zámku.
S vydatnou pomocí rukou budeme prožívat
také dění o Muzejní noci v pátek 18. května,
ta letošní má ve svém názvu přívlastek Haptická.
Ruce místo očí,
stálá expozice IC
středa–neděle, 10–18 hod.

Prostřednictvím haptických modelů, které si mohou návštěvníci osahat, poznají zámek především nevidomí, ale poučné budou i pro ty, jimž zrak slouží.

O dalších nových výstavách jsme informovali již v prosincovém vydání Odrazu. Čtyři obsáhlé výstavy se věnují 100. výročí
vzniku I. republiky. Provedeme vás nelehkými osudy majitelů roztockých vil v Příbězích Tichého údolí, do životního stylu
prvorepublikových elit dává nahlédnout
Prima sezóna a pozveme vás na návštěvu
Vysoce ctěné slečny Braunerové prostřed-
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nictvím desítky jejich přátel – výtvarníků.
Na své si přijdou milovníci hudby a děti.
Těm je určena například interaktivní výstava Barevný svět nebo Za Kašpárkem
do muzea či Zdeněk Burian na vlně dobrodružství. Připravují se i výtvarné dílny
s lektorkou s novými tématy. V cyklu Svátky hudby se setkáme mj. s Kateřinou Javůrkovou, hráčkou na lesní roh. Také letos zá-

mek hostí festival Zámeček. Přehled všech
výstav a akcí najdete na www.muzeum-roztoky.cz
Chcete-li být aktuálně informováni
o všech novinkách ve Středočeském muzeu v Roztokách, zašlete nám svou
e-mailovou adresu (propagace@muzeum-roztoky.cz) a ve své poště v pohodlí domova pravidelně objevíte náš newsletter.
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Co ještě navštívit
n V sobotu 10. února Masopust. Už 21. v po-

v obchodě Rámy – Pasparty Chvojková,
Tyršovo náměstí čp. 380, Roztoky.

řadí. Účastníci dorazí do areálu zámku,
kde se od 11 hodin budou půjčovat masky,
ve 12 hodin se naráží Únětický masopustní
speciál a hemžení a rej maškar s bohatým
programem (divadlo, kejklíři, kapely) se
rozjede naplno. A pozor! Do masopustní
veselice se zábavným způsobem zapojí
i loutky z výstavy Zámecké imaginárium,
hravý svět Divadla bratří Formanů a jejich
přátel.
n V neděli 25. února od 16 hodin koncert
Komorního orchestru Dvořákova kraje
v Historickém sále zámku. Orchestr tvoří
hráči na smyčcové nástroje, kteří pocházejí
z Kralup nad Vltavou, Roztok, Slaného,
Veltrus a Prahy. Většina z nich nejsou hudební profesionálové. V jejich doprovodu
vystoupí přední sólisté Pražské konzervatoře a České filharmonie. Uměleckým šéfem orchestru je prof. Václav Mazáček,
emeritní člen České filharmonie. Vstupenky na koncert, jehož spolupořadatelem je
Rosa Coeli, budou od 10. února k dostání

n Novinka čeká na návštěvníky expozice
Život v letovisku. Zimní zahradu obohatily
japonské kaligrafie a akvarel Zdenky Braunerové Japonská zahrada. Umělecká díla
l
umocňují náladu tohoto prostoru. 

Daniela Kupsová

PR, vztahy k veřejnosti a k médiím
Středočeské muzeum v Roztokách
u Prahy, p. o.
kupsova@muzeum-roztoky.cz,
tel. + 420 602 683 457; 233 029 042

Do masopustního reje se nejspíš vydá i Wolfgang
Amadeus Mozart, marioneta v životní velikosti umělce. Její
autorkou je výtvarnice Jana Paulová.

Další informace:
www.muzeum-roztoky.cz
Případně:
pokladna@muzeum-roztoky.cz,
tel. 233 029 060

INZERCE
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KULTURA
KULTURNÍ KALENDÁRIUM – LEDEN–ÚNOR
17.  9. – 11. 2.  
2018

Zámecké imaginárium – hravý svět bratří Formanů

Středočeské muzeum Roztoky

20. 1.
So

9. skautský ples – hraje All Right Band, občerstvení, tombola, hry a soutěže o ceny,
hlídání dětí.  Více na www.skautiroztoky.cz  Od: 19.00 hod.

ZŠ Žalov, tělocvična

9. 2. – 20. 5. 2018

Viděno rukama – sochařské dílo Marie Leontovyčové

Malá výstavní síň Zámek, Roztoky

10. 2.
So

Masopust – více na www.roztoc.cz

Sdružení Roztoč, Roztoky

10. 2.
So

Vstup loutek a herců z výstavy Zámeckého imaginária pod vedením Matěje Formana
do masopustního reje. Více na www.muzeum-roztoky.cz  Od: 11.00 hod.

Středočeské muzeum, Roztoky

18. 2.
Ne

Princezna Konvalinka a královské hádanky – hraje divadlo Pohádka Praha.
Od: 15.00 hod.

Hotel Academic, Roztoky

24. 2.
So

Maškarní ples – k tanci hrají a zpívají Vlaďka a Jaroslav Drdovi a Party Hit Mix. Taneční
skupina ZUŠ Roztoky.
Od: 19.30 hod.

Hotel Academic, Roztoky,
kongresový sál

25. 2.
Ne

Koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje – spolupořádá Rosa Coeli. Od: 16.00 hod.

Historický sál zámku, Roztoky

Městská knihovna informuje

Nabízíme vám výběr z nových knih, zakoupených do městské knihovny během měsíce prosince 2017.
BELETRIE

Ferrante, E., Příběh těch, co odcházejí,
a těch, kteří zůstanou (Geniální přítelkyně 3)
Pavlásek, L., Ajťák vrací úder
Viewegh, M., Nové pohádky pro unavené
rodiče
HISTORICKÉ

Guillou, J., Pravé americké džíny: Velké století VI.
Vondruška, V., Husitská epopej VI.
DETEKTIVKY

Deaver, J., Poslední hodina. Třináctý případ
Lincolna Rhyma
French, T., Vetřelec
Läckberg, C., Andělíčkářka
Ohlsson, K., Miovo blues
PRO DĚTI

Drijverová, M., Příběhy z hradů a zámků
Krolupperová, D., Já se nechtěl stěhovat!

Kšajtová, M., Zuzanka v Dalekoširoku
Walliams, D., Poněkud otravný slon
Walliams, D., Nejhorší děti na světě

Ohlédnutí za rokem 2017

NAUČNÁ

Orel, I., Idioti na plavbě kolem světa
Rak, J., Zachovej nám, Hospodine: Češi
v Rakouském císařství 1804–1918
Rydell, Anders. Zloději knih: pátrání
po zmizelých knihovnách
Zibura, L., Už nikdy pěšky po Arménii
a Gruzii
PROGRAM NA LEDEN

3. 1. Hravé čtení s Adélou
(16.15–17.15 hod.)
17. 1. Hravé čtení s Adélou
(16.15–17.15 hod.)
23.1. GDPR – ochrana osobních údajů – co
to vlastně je? Seminář BPW
(17.00–20.00 hod.)

V roce 2017 navštívilo knihovnu
14 782 lidí, kterým jsme půjčili
36 132 knih. Registrováno bylo
1089 čtenářů, z toho mladších
patnácti let 399. Pro srovnání:  
v roce 2016 navštívilo knihovnu
11 782 lidí, půjčili jsme 33 271 knih
a registrovaných bylo 859 čtenářů
(mladších 15 bylo 263).

30. 1. D. Narwa – Čína, vstupné dobrovolné (18.30–20.00 hod.)
Informace o programu a mnoho dalšího můžete zjistit osobně v knihovně,
na plakátovacích plochách města či
l
na webu knihovna.roztoky.cz 
Za městskou knihovnu
Mgr. Michal Špaček

INZERCE

www.makler-ﬁlip.cz
RE/MAX prodává nejvíce realit na světě

Zdarma stanovíme tržní cenu nemovitosti
v Roztokách a okolí pro účely dědického řízení
608 055 943

ﬁlip.tretinik@re-max.cz
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Mgr. Filip Tretiník
realitní makléř
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Školní okénko
Vážení rodiče, lednový měsíc zahájil osmičkový letopočet, ve kterém si budeme
připomínat mnoho důležitých historických mezníků v dějinách naší republiky.
Z hlediska školního je leden příhodným
měsícem zároveň k tomu, aby se ukázalo,
jak na tom žáci po 1. pololetí výuky vědomostně jsou. Pro deváté (páté) ročníky
jsou leden a další dva měsíce roku důležité
ve smyslu příprav na přijímací zkoušky
na gymnázia či střední školy. Rodičům
proto připomínám, že přihlášky na střední
školy je nutno dodat do 1. 3. na vybrané
školy. Výjimku z přijímacích státních testů
mají jen školy s talentovou zkouškou.
Pro rodiče předškoláků je to také příhodný měsíc k návštěvě a výběru základních škol, kde většinou od ledna probíhají
dny otevřených dveří. U nás již tato příležitost byla 11. a 12. prosince, tak snad se budoucím prvňáčkům u nás líbilo (divadelní
představení i knižní bazárek) a přijdou
v dubnu k zápisu.
Všem přejeme tedy mnoho zdaru, úspěchů a štěstí v novém roce 2018.

Vystoupení pro rodiče

Dne 11. 12. jsme vystoupili před rodiči
v rámci projektu Radujme se, veselme se,
na Vánoce těšíme se. Vystoupení se nám
vydařilo. Tělocvična byla plná kuřátek,
hrochů a medvědů. Největší radost jsme
měli ze společného zpívání vánočních koled.
Žáci 1. A, 2. A

Tereza Náhlovská

Ve škole před Vánocemi

Pro zpestření novoročního čísla Odrazu
následuje ukázka z žákovské tvorby – psáno před vánočními prázdninami v hodině
slohu v 7. A.

Věra Zelenková

Vánoce pro děti
Lukáš Vrtěl

Vánoční exkurze –
Čechova stodola
Výroba lampičky v Eatonu –
Engineering for Children
V listopadu skupina žáků ze šestých ročníků navštívila třikrát Eaton Roztoky v rámci
projektu Engineering for Children.
Prezentace a komunikace probíhala
v češtině i angličtině, což byla pro mnoho
žáků zajímavá (mnohdy první) zkušenost
využití angličtiny v praxi. Ukázka práce
s 3D tiskárnou a rozhovor s robotem
Alexou mluvícím anglicky nadchl všechny
zúčastněné. Dívky i chlapci si vlastnoručně
vyrobili malou lampičku, u které lze měnit
barvu a blikání. Práce obnášela mimo jiné
mravenčí práci osazování desky plošných
spojů a pájení. Děti práce moc bavila a výsledný výtvor si každý odnesl jako malý
poklad.
Moc děkujeme vedení a zaměstnancům
Eatonu za skvělý nápad a realizaci.
Marcela Marková a žáci ZŠ
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České republiky v soutěži Zlatý oříšek, jež
se zaměřuje na vyhledávání nadaných dětí.
V rámci natáčení slavnostního předávání
cen, které ČT 1 odvysílala ve dvě hodiny
po poledni 1. ledna, jsme ve škole již v listopadu přivítali štáb pro natáčení soutěžního medailonku. Maruška divákům představila svoje nadání a okouzlila tak svým
„pětiminutovým obrázkem“ nejen pana
kameramana, ale i všechny přítomné
a hlavně i odbornou porotu. Pak již následovalo natáčení v ČT Brno, kde proběhlo
i již zmíněné předávání cen. Na celý den se
Maruška ocitla v záři reflektorů a ukázala
dle svých slov, že i „krtek“ může malovat.
Celé natáčení bylo náročné a zdlouhavé,
ale pro Marušku skončilo velkým úspěchem. Maruška získala jedno z deseti ocenění a stala se tak jedním z největších talentů z celé České republiky za rok 2017.
Pokud jste pořad nestihli, přehrát si ho
můžete ve videotéce ČT.

Dne 14. 12. jsme navštívili staročeskou stodolu v Bukové u Příbramě. Čekalo nás zde
povídání o Vánocích. Ve vánoční dílničce
jsme si vyrobili vánoční ozdobu. Nejmilejší
bylo setkání s čertem a s andělem.
Žáci 1. A, 2. A

Dárky, dárky a dárky,
ty já mám rád,
večeři si před nimi dát!
Dárky, dárky jsou měkké,
dárky, dárky jsou dobré.
Miluju čas vánoční, když pod
stromkem dárky jsou.
Dárky, dárky jsou a nikdy
nezmiznou.
Ach, ten čas vánoční,
kapři už se bojí.
Avšak já kapry nejím, neboť se
bojím, že kosti mají.

Zlatý oříšek – máme
cenu v „top ten“ ČR!
Po úspěchu ve Středočeském kraji se naše
žákyně Marie Jansová (8. A) probojovala
svým výtvarným talentem až do Top 30

Ach, ten vánoční čas, kdy bílý sníh
padá jako peří z peřin,
ten já mám rád!
Kdyby Vánoce nebyly,
dětské oči by slzely.


l
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Předvánoční čas na ZUŠ
Ve čtvrtek 30. listopadu ožil Historický sál
roztockého zámku tóny a hlasy dětí z naší
ZUŠ. V poslední době vysoká úroveň dětských vystoupení pokračovala v podobě
instrumentálních, pěveckých a recitačních
výkonů našich žáků při Veřejném koncertu.
Zanedlouho poté – 14. prosince – jsme
uzavřeli koncertní činnost roku 2017 tradičním Vánočním koncertem, tentokrát
za účastí všech tří oddělení, tedy hudební-

ho, tanečního a literárně–dramatického.
Skvělou vánoční atmosféru lehce narušila
pouze jedna věc, se kterou se potkáváme
vlastně každý rok. Totiž totálně přeplněný
sál. Při množství účinkujících (rozdali
jsme dětem téměř sto čokoládových zvonečků) se tomu ani nemůžeme divit. Stále
častěji se objevuje názor pořádat Vánoční
koncert v jiném, větším prostoru. Bytostně
se tomu bráníme, protože nechceme opou-

štět úžasnou atmosféru a akustiku Historického sálu, kde jsme si na téměř rodinné
koncerty za mnoho let zvykli, a tak uvidíme, jaké události a změny nám přinese
nový rok 2018.
Dovolte mi popřát vám na prahu nastávajícího roku všechno dobré, co nejvíce
splněných předsevzetí a hlavně hodně
l
zdraví vám i vašim rodinám. 
MgA. Bohumír Šlégl

Zprávy ze Sdružení Roztoč
Kroužky a kurzy v novém roce
Kroužky jsou pro nás cestou, jak vracet
umění do běžného života i jak otevírat
svět umění, které zní v každém z nás,
ostatním. Jsme rádi, když mají kroužky
oborový i mezioborový přesah. Podporujeme spolupráci, společné projekty, koncerty, výstavy…
Kroužky jsou pro nás chráněným místem, kde každý může rozvíjet, co v něm
klíčí. Jsou tu pro každého bez závislosti
na talentu. Neděláme přijímací zkoušky

ani zkoušky v průběhu let. Snažíme se podporovat, ne kontrolovat. Je pro nás důležitý
proces tvorby a autenticita. Vítáme takové
formy práce, kde má osobnost dítěte i dospělého své místo skrze umělecké vyjádření. Současně naše práce nese plody – mnohé z uměleckých kroužků dosahují
skvělých výsledků a významných ocenění
na celorepublikové úrovni.
V Roztoči je možné se do některých
kroužků přihlásit i během roku. Najde se
u nás několik volných míst pro malé výtvarníky. Hledáme basáka a zpěváky či

zpěvačky do dětské kapely, můžete u nás
hrát na příčnou flétnu či akordeon. Můžete
se naučit animovat animované filmy či se
odreagovat ranní či večerní jógou… Veškeré informace naleznete na www.roztoc.
cz, neváhejte se obrátit na kancelář nebo
přímo na lektory. Pokud jste tedy v novém
roce dozráli k tomu, že byste rádi nějaký
kroužek navštěvovali, přijďte se podívat,
jak to u nás chodí. Rádi vás uvidíme.  l


Za Sdružení Roztoč
Zuzana Šrůmová

Tříkrálová Okoř po padesáté
Počasí jako zjara, teplota hodně nad nulou, modrá obloha  – co víc jsme si mohli v sobotu 6. ledna přát? Ještě za ranního chladu vyšláplo z Prahy-Veleslavína
tou správnou nohou do nového roku přes 750 lidí. Místy po silnici, místy blátivou cestou došli na Okoř, velká část pak až do Roztok, trasou, kterou za těch
padesát let prošlo určitě nejméně třicet tisíc párů nohou.

Letos jsme zaznamenali tak vysokou účast
určitě díky krásnému počasí, ale chceme
doufat, že i pro stále se zvyšující popularitu
pochodu. U hradu poutníci už několik let
rádi sledují vynikajícího sokolníka s jeho
dravci, na zámečku v Roztokách zase zábavné vystoupení šermířů a hradního pána
s jeho písařem. Většina si ráda zasoutěží
zodpovězením záludných otázek v našem

Soukromá inzerce
n Domácí

potřeby-Elektro v Žalově přijmou prodavačku i na zkrácený pracovní
poměr. Bližší informace na tel. 602 320 324
nebo na prodejně.
n Pronajmu nebytový prostor 22 m2, pasáž
Tyršovo nám., Roztoky. Tel. 603 851 651
n Hledám podnájem za 7000 Kč v Roztokách u Prahy. Tel. 721 246 846
n Uklidím vám dům i byt, vyžehlím
prádlo, nakrmím zvířátka. Spolupráce
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tradičním kvízu, a komu by to nestačilo, ten
si mohl ještě v cíli vyluštit letošní novinku –
tříkrálovou křížovku.
Při pojídání také už tradiční domácí buchty a popíjení čaje nebo svařáčku si letos mohli pochodníci prohlédnout retrospektivní výstavku – malé ohlédnutí za minulými ročníky
na fotografiích, každoročních „upomínkách“
a zápiscích v kronikách a deníčcích tomíků.

dle dohody nárazově i pravidelně. Tel.
603 559 494
n Prodám Škodu Felicia, r. výroby 1997,
tmavě modrá, STK do 04/2019. Výbava:
zámek řadicí páky, autorádio, 2x klíče, tažné zařízení, střešní nosiče, 4 kompletní
kola s letními pneu. Cena 15 000 Kč. Tel.
603 946 502
n Přijďte zhubnout rychle, zdravě a trvale
do roztockého studia IT‘S MY LIFE! Pře-

A pak už honem na autobus, na vlak, někteří ještě kousek pěšky… Všichni ale domů,
odpočinout si a nabrat sílu – nu, třeba zase
k dalším pochodům. Takže ať je mezi nimi
za rok znovu ten náš, tříkrálový!
l

Jindra Zoufalá
TOM Svišti, Roztoky

svědčíte se sami, že všechno jde, když se
chce, a že chtění může být někdy i neuvěřitelně usnadněno. Těšíme se na vás
v Jungmannově 255 (proti pekárně). Objednejte se na tel. 737 210 220
n Pronajmu pěkný byt 3+kk, 60 m2 v Horoměřicích, 14 000/měs. komplet! Tel.
602 119 176


l
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SOUKROMÁ INZERCE

Vážení inzerenti,
naší snahou je, aby váš inzerát
byl maximálně účinný, proto
velmi dbáme na jeho tiskovou
kvalitu. K tomu ale potřebujeme
vaši spolupráci. Věnujte prosím
před zasláním podkladů pro vaši
inzerci pozornost níže uvedeným
technickým parametrům, bez jejichž dodržení nemůžeme zaručit
kvalitu vaší prezentace a tím
i její účinnost.
HOTOVÉ PODKLADY:
Acrobat – ve formátu
PDF v tiskové kvalitě (nastavení komerční tisk, obrázky rozlišení 300 dpi, texty v křivkách).
Bez přímých barev.
n Doporučená minimální velikost
písma je 6 bodů.
n Velikost zpracovaného inzerátu
musí přesně odpovídat rozměru
uvedenému v objednávce.
Podklady nelze dále upravovat.
n Adobe

LEDEN 2018

PODKLADY PRO DALŠÍ
ZPRACOVÁNÍ:
n Dodání loga
a) v křivkách Adobe Illustrator
a PDF (texty převést do křivek
nebo přiložit fonty, barvy CMYK)
b) v rastru TIFF a JPEG rozlišení
600 dpi (barvy CMYK).
Při nedodržení barevnosti
CMYK neručíme za správnou
barevnost loga.
Barvy nesmí klesnout pod 5 %
jednotlivého CMYK.
n Dodání

obrázků
a) ve formátu EPS, TIFF a JPEG
v rozlišení min. 300 dpi,
barvy CMYK (min. velikost
u barevné fotografie JPEG
je 315 kB a u TIFF 1,3 MB)
b) kvalitní fotografie (maximální použití je do 100 % velikosti
fotografie)
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PNEUSERVIS
Přílepská 1233 Roztoky

Prodej pneumatik a disků všech značek, typů a rozměrů: auto, moto, nákladní, stavební, hobby, spec.
Provádíme odbornou montáž a opravy pneu na
nejmodernějších strojích s nejmodernějšími technologiemi. Odborná konzultace pří výběru nabízeného zboží. Nabízíme uskladnění i kompletních
sad kol a jejich servis. Prodej příslušenství. Přímé
zastoupení prémiových značek pneumatik a disků.
KONTAKT: Lumír Novotný
774115334
Bohumil Houser 731151341

lumir.novotny@autohouser.cz
prodej a servis 220911128

petr.houser@autohouser.cz
www.autohouser.cz

AUTOSERVIS
Přílepská 1707 Roztoky

Zajistíme pro vás STK včetně měření EMISÍ.
Opravy vozů všech značek.
Mechanické opravy, autoelektrika, servisní prohlídky po najetých kilometrech, výměny olejů, diagnostika, výměny čelních i ostatních skel, servis klimatizace 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 včetně kompletního zastupování v jednání s pojišťovnou. Seřídíme geometrii vašeho vozu na nejmodernějším 3D zařízení. Zapůjčení náhradního vozu.
KONTAKT: Josef Čížkovský 731151334 Miroslav Vejbora 731862462 STK EMISE 233910042 servis@autohouser.cz 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

