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inzerce
Jaké znalosti byste měli mít?
• Zkušenosti z účetnictví, min. 5 let, znalost českého GAAP

a obchodní analýzy min. 3 roky
• Znalost řízení rozpočtu
• Výhodou je MS-Office (Advanced Excel) a zkušenosti s ERP systémy

(SAP / Oracle)
• Dobré analytické dovednosti pro interpretaci a vztah finančních údajů
• Dobré znalosti a zkušenosti s finančními postupy a systémy

mezinárodních korporací a zákonnými účetními požadavky
• Dobré mezilidské, komunikační schopnosti (Shared Service Center

Hledáte práci? Nabízíme volnou pozici –
Senior Accountant / Controlling Specialist
Láká Vás mezinárodní prostředí?
Chcete vědět v čem je naše společnost zajímavá?
Eaton European Innovation Center je jedno z 5 světových inovačních
center. Stále se rozrůstáme a budujeme nové týmy. Naši inženýři pracují
na zajímavých a jedinečných projektech. Pracuje u nás přes 20 různých
národností. Máme tu otevřené a přátelské prostředí.

Co Vás čeká?
• Řízení procesu uzávěrek v souladu s interními směrnicemi a politikami
• Komunikace s Shared Service Center (SSC) a dalšími finančními

pracovníky v České republice a v zahraničí
• Příprava účetních závěrek na konci měsíce - mezipodnikové zúčtování,

časové rozlišení, opakované zápisy a režijní náklady,
měsíční rezervace grantu EU
• Vystavování faktur pro inženýrské projekty

je v zahraničí a tým firemního účetnictví mimo EEIC)
• Český a anglický jazyk plynně

Co Vám můžeme nabídnout?
• Spolupráce v rámci dynamického mezinárodního týmu
• Konkurenční plat a atraktivní roční výkonnostní bonus
• 25 dní dovolené
• Zaměstnanecké benefity (stravenky, Flexipass poukázky,

příspěvky na dopravu)
• Plně placené životní pojištění
• Flexibilní pracovní doba

Pokud Vás tato nabídka zaujala a splňujete výše uvedené
požadavky, pošlete nám, prosím, životopis. Děkujeme.
Kateřina Furlongová
KaterinaFurlongova@Eaton.com
Eaton European Innovation Center
Bořivojova 2380
Roztoky 252 63

inzerce

Výhody optického internetu od CETINu
přímo ve vašem domě – připojte se i vy
Vysokorychlostní internet (rychlost připojení 1 Gb/s), internetovou HD TV
(např. s možností zpětného zhlédnutí pořadů) nebo připojení s nízkou odezvou
ideální např. pro hraní her. To vše přináší modernizace na optickou síť, kterou
společnost CETIN bude realizovat v Brně v ulicích: Cyrilská, Čechyňská, Klíčova,
Kolískova, Koželužská, Křenová, Mlýnská, Přízova, Rumiště, Řeznická, Skořepka,
Spálená, Stavební, Špitálka, Štěpánská, Tržní, Vlhká, Zvěřinova a v částech ulic
Dornych, Koliště, Olomoucká, Masná a Zvonařka.
Optické připojení zajistíme zdarma pro celý dům, tj. ke každému bytu nebo
jiné jednotce (komerční, nebytové, rozestavěné i plánované). V zájmu co
nejrychlejší realizace budeme v uvedených lokalitách již brzy kontaktovat
majitele domů nebo předsedy SVJ s žádostí o vyjádření souhlasu k napojení
domu na optickou síť CETIN. Jeho udělením se majitel nebo SVJ nezavazuje
k objednávce žádných služeb. Konkrétní technické řešení pro daný dům bude
odsouhlaseno vždy před samotnou realizací oběma stranami.
Proč chtít optický internet od CETINu
Stabilita připojení i za špatného počasí (na rozdíl od wifi).
Udržení rychlosti a kvality i tehdy, když jsou doma připojeni
všichni.
Jedna síť s více možnostmi, budete‑li nespokojeni
s poskytovatelem internetu jednoduše si vyberete jiného.
Variabilita služeb, cen a balíčků, ze kterých můžete vybírat.
Na pevné síti CETIN nabízí své služby více než 15 poskytovatelů
a jejich počet pořád roste.
Již teď si můžete ověřit, zda plánujeme na optiku připojit i váš dům. Pro usnadnění
komunikace nám na sebe nechte kontakt, nebo se rovnou o připojení přihlaste
vyjádřením souhlasu na našich stránkách: www.zrychlujemecesko.cz/chcioptiku
JSME CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.), navazujeme na dlou‑
holetou tradici Českého telecomu, vlastníme, stavíme a provozujeme největší
telekomunikační síť v ČR, přivádíme tak Stabilní rychlý internet do českých
domácností. Neprodáváme žádné služby, nabízíme tzv. otevřenou síť, kde služby
prodávají poskytovatelé internetu – ti operátoři, které dobře znáte, a v současné
chvíli od nich třeba využíváte řadu různých služeb včetně mobilního volání.
Nevíte‑li si rady, zavolejte nám na poradní linku CETIN +420 238 461 111. Je
k dispozici každý všední den 8:00–16:00. Těšíme se na spolupráci.
Váš CETIN
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Přivádíme k vám
vysokorychlostní
optický internet

Stabilní a superrychlé připojení (1 Gb/s)
Sledování videí bez „sekání“ a v nejvyšší
HD kvalitě
S IPTV připojenou na optickou přípojku
neřešíte žádný přechod na DVBT2
Přihlaste se o vysokorychlostní optický internet na

www.zrychlujemecesko.cz
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Paměť města
Jistě už jste si taky někdy v životě povzdechli, jak ten čas letí.
Roky na kalendáři naskakují rychleji, než si to stačíme uvědomovat. Naše děti strašně rychle dospívají, dávní přátelé se
ztrácejí v hlubinách zapomnění a jak je to vlastně dlouho, kdy
jsme se naposledy sešli jako celá rodina?
Stejným tempem se kolem nás střídají lidé a události, mění
se naše okolí. Většina z nás se ale nechce oddělit od minulosti.
Schováváme si staré fotografie, videa, pohlednice, dopisy (pokud už nekomunikujeme výhradně elektronicky). Naše vlastní vzpomínky nejsou
spolehlivé, valí se na nás tolik informací, že naše hlava už to nepobere a paměť potřebuje podpořit uchovanými doklady.
I obce či města si potřebují uchovat vzpomínky na svou minulost, mít své události
zaznamenané a datované. Proto se vedou městské kroniky, o které se starají kronikáři.
Ti všímavější si jistě všimli, že skoro u každé významné městské akce se vyskytuje
nenápadná paní s fotoaparátem. Je to naše kronikářka, paní Jaroslava Weberová,
která se o městskou kroniku stará již od roku… no vidíte, zas ta paměť, prostě která
se o městskou kroniku vzorně stará už mnoho let. Ale právě proto už by ráda svou
funkci někomu předala.
Je to funkce vhodná pro někoho, kdo se zajímá o veřejné dění a má čas se jeho sledování věnovat. Vyžaduje to pečlivost a systematičnost. Dříve nutný krasopis už v době
počítačů podmínkou není. Je za to i finanční odměna, ze které se sice nezbohatne, ale
třeba jako přilepšení k důchodu určitě není k zahození.
Pokud by někdo měl zájem tuto užitečnou činnost vykonávat, nechť se ozve mně
nebo panu místostarostovi Novotnému. Město bez kronikáře jako by nebylo.
Události ve městě samozřejmě zachycuje co nejaktuálněji i náš měsíčník Odraz.
Společně s celou redakční radou jsme připraveni i v roce 2020 poskytovat čtenářům
všechny potřebné informace i prostor k propagaci jednotlivých akcí nebo k vyjádření vlastního názoru.
K tomu nám dopomáhej zdravý rozum.
l
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, předně mi dovolte, abych vám popřál
do nového roku mnoho úspěchů, spokojenosti, ale zejména
zdraví.
Při předvánočním zasedání zastupitelstva
jsme schválili rozpočet města na rok 2020.
Proto bych vás rád seznámil zejména s tím,
co nás v roce příštím čeká.

Školství

Největší investice opět půjdou do oblasti
školství a letos budou opravdu rekordní.
Během letošního roku vypukne velká výstavba nové školy s tělocvičnou v Žalově.
Tato investice vyjde téměř na 200 milionů
Kč. Budova školy by měla být hotová
na jaře roku 2021 a tělocvična v létě téhož
roku. V současné škole dojde k odhlučnění roztocké jídelny a školního parlamentu,
k vybavení žalovského ateliéru a zřízení
venkovní učebny a alternativní učebny
v maringotce. To vše s cílem překonat kritický školní rok 2020/21. Ten následující
již bude k dispozici velká nová škola v Žalově.
Na jaře bude dokončena rekonstrukce
vily čp. 125 v Tichém údolí, která začne
sloužit veřejnosti. V horním patře bude
nová třída mateřské školy, která bude díky
svému prostředí opravdu unikátní. Tato
třída bude spadat pod MŠ Havlíčkova.
V druhé části vily budou prostory pro
spolkovou činnost.

Silnice, chodníky a doprava

Kvůli velké investici do školy musíme
v této oblasti trochu přibrzdit. Nicméně
bude dokončena výstavba Dobrovolného
ulice a nově opravena prašná část ulice
Šaldova včetně vodovodu. Je počítáno
s 1,5 milionu Kč na opravu chodníků, přičemž prioritou bude chodník v Přemyslovské ulici. Dojde k výstavbě první etapy

stezky od nově opravené vily v Tichém
údolí do horních Roztok.
Celkově je kapitola nebývale vysoká
a přesahuje dokonce 42 milionů Kč, protože je zde zahrnuta i nová komunikace se
vším, co k ní patří a hlavně co je pod ní pro
novou žalovskou školu.
Významnou investicí, kterou ovšem nehradí město, bude celková rekonstrukce
nádraží, která letos vypukne. Bude to akce
velmi náročná a dlouhá a bude pro nás
znamenat spousty omezení. Prosím vás
tedy o velkou shovívavost. Odměnou nám
bude krásné nádraží.

Kultura a sport

Granty a dotace pro naše spolky budou
zachovány v celkové výši 2 milionů Kč.
Jak jsem psal výše, bude dokončena rekonstrukce vily čp. 125 v Tichém údolí.
Kromě školky zde vzniknou prostory pro
volnočasovou činnost, což nepochybně
obohatí i rozmanitost kulturního života
v našem městě.
Bude postaven tréninkový prostor
s umělým povrchem a zázemím pro sportovce (zejména pro fotbalisty) v nově vznikajícím areálu u šraněk. Na přední část
tohoto areálu bude vypracována projektová dokumentace na slibované dopravní
hřiště. Vzhledem k velké investici do školy
jsme byli nuceni jeho výstavbu odložit
na rok 2021.
V adresné rezervě rozpočtu je alokována
částka na spoluúčast při revitalizaci prostoru takzvaného likusáku a přilehlých
sportovišť v areálu sokolovny. Tento projekt se bude realizovat, jen když TJ Sokol
Roztoky získá příslušnou dotaci.

Vodohospodářská
infrastruktura
Bude dokončena kanalizace a vodovodní
řad v Dobrovolného ulici a nový vodovod
v části ulice Šaldova. Dále bude vybudována kanalizace v ulici Za Cihelnou. Celkově bude v této oblasti investováno více
než 14 milionů Kč, k čemuž přispívá i nezbytná kanalizace a vodovod pro novou
školu a další technické vybavení vodárny
a čistírny odpadních vod.

Bytové a nebytové
hospodářství
Značné investice se dočká dům s pečovatelskou službou. Dojde k jeho statickému
zajištění, k zateplení třetího patra, výměně
balkonových dveří a dalším úpravám.
Bude dokončena renovace verandy u vily
čp. 110 v Tichém údolí a její plynofikace. Je
počítáno i s dalšími drobnými úpravami
městských nemovitostí.

Dobrovolní hasiči

Dobrovolní hasiči budou mít k dispozici
novou moderní cisternu, která je financována z dotace se spoluúčastí města. Snad se
jim také podaří konečně dokončit novou
hasičárnu na Solníkách.
Pokusil jsem se vybrat to nejzásadnější.
K podrobnostem se zajisté dostaneme
v průběhu roku.


l

S přáním všeho dobrého v příštím roce
Jan Jakob
starosta města Roztoky

Vizualizace nové školy s tělocvičnou
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Rozpočet 2020 – příjmová část
Účel

Rozpočet 2020 – výdajová část
2019

2020

Daňové a ostatní příjmy celkem z toho:
daňové příjmy

Účel
kapitola silnice

125 372 415

135 378 179

11 050

20 000

4 850 000

4 850 000

poplatek ze psů

520 000

440 000

kapitola odvádění a čištění
odpadních vod

poplatek za užívání veřejného prostranství

150 000

280 000

kapitola čistírna odpadních vod

85 000

280 000

správní poplatky

500 000

400 000

daň z hazardních her

800 000

800 000

3 000 000

3 100 000

odvody za odnětí půdy ze ZF
poplatek za likvidaci komunálního odpadu

poplatek za ubytovací kapacity

daň z nemovitostí

neinvestiční dotace

9 163 600

8 933 200

ostatní investiční transfery

5 559 555

36 750 000

pitná voda

3 593 700

4 496 100

odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

6 608 050

7 879 760

základní školy – odvody příspěvkových organizací

1 000 000

3 500 000

knihovna – příjem z poskytovaných. služeb

55 000

40 000

ostatní příjmy z vlastní činnosti

63 000

77 000

zachování a obnova kultur. památek – služby

40 000

40 000

290 000

290 000

1 200 000

x

přijaté  dary – investiční
bytové hospodářství – příjmy z pronájmu
nebytové hospodaření
veřejné osvětlení
pohřebnictví - příjmy ze služeb
příjmy z nájmů
přijaté nekapitálové a kapitálové příspěvky a náhrady

3 500 000

3 700 000

700 000

850 000

60 000

50 000

100 000

250 000

16 100

16 100

2 730 078

x

587 000

příjmy z pronájmu pozemků

48 337 502

136 761 300

5 000

0

540 000

511 500

2 773 500

2 738 000

75 000

65 000

kapitola  zachování a obnova
kult. památek

155 000

270 000

kapitola ostatní sdělovací
prostředky – ODRAZ  

525 000

525 000

2 060 000

2 000 000

766 500

878 500

1 424 400

3 486 000

90 000

94 000

4 489 175

5 973 500

ostatní záležitosti základního
vzdělávání

kapitola  knihovna
činnosti kulturní – kronika
města

kapitola zájmová činnost v kultuře  + granty  
kapitola ostatní záležitosti
kultury a církví
kapitola dětská hřiště                            
kapitola ostatní zájmová
činnost jiná (klub důchodců)
kapitola bytové hospodářství  
kapitola nebytové hospodaření  

14 904 238

4 705 000

100 000

100 000

pohřebnictví

328 620

202 000

kapitola územní plánování

1 180 000

800 000

600 000

kapitola komunální služby
a územní rozvoj

17 544 000

19 343 040

kapitola svoz nebezpeč. odpadů

130 000

145 000

4 345 000

4 450 000

25 000

20 000

1 395 000

1 465 000

20 000

15 000

337 000

335 000

1 991 880

1 915 500

0

10 000

7 266 791

7 580 000

756 769

8 410 000

zastupitelstva obcí   

3 362 000

3 910 000

kapitola samospráva
vč. rezervy rozpočtu

25 724 000

32 712 785

rezerva rozpočtu celkem

10 301 536

5 199 285

50 000

65 000

6 761 320

7 300 000

62 725

x

272 747 177

328 219 719

1 600 000

1 600 000

pečovatelská služba

180 000

210 000

kapitola péče o zeleň                         

ostatní příjmy z vlastní činnosti

600 000

650 000

ostatní ekologické záležitosti

55 000

90 000

příjmy z poskytování služeb

22 000

15 000

příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem prodeje

10 000

30 000

kapitola krizová opatření

příjmy z pronájmu movitých věcí

35 000

10 000

kapitola bezpečnost

příjmy z pokut

30 000

15 000

400 000

x

kapitola požární ochrana –
dobrovolníci

9 000

x

přijaté investiční dary

979 380

979 380

služby peněžních ústavů - kladné úroky

100 000

50 000

Finanční vypořádání minulých let

200 000

x

62 725

x

38 500 000

26 000 000

Činnost místní správy

Příjmy z fin. vypořádní mezi krajem a obcemi
disponibilní zůstatek na účtech
Dlouhodobé příjaté prostředky
Celkem příjmy obce

leden 2020

83 500 000
215 374 678

8 650 000

kapitola základní školy

250 000

přijaté kapitálové příspěvky a náhrady

5 550 000

2 150 000

257 025

přijaté neinvestiční dary

3 750 000

19 235 000

500 000

bezpečnost  a veřejný pořádek – pokuty

14 053 000

2 634 249

1 300 000

sběr a svoz komunál. odpadů – příjmy ze služeb

2 958 594

21 031 188

480 000

příjmy z prodeje pozemků

3 000 000

kapitola předškolní zařízení

1 300 000

pronájem ostatních nemovitostí a jejich částí

2020
43 895 000

veřejné osvětlení

Komunál a územní rozvoj celkem z toho
ostatní příjmy z vlastní činnosti

kapitola pitná voda

kapitola  základní umělecké
školy

Ostatní příjmy celkem z toho:

záležitosti sdělovacích prostředků – příjmy z inzerce

kapitola dopravní obslužnost  
ROPID

2019
10 645 000

328 219 719

kapitola svoz a sběr komun.
odpadů   
kapitola ochrana druhů
a stanovišť  

sociální pomoc osobám
v hmotné nouzi
pečovatelská služba

kapitola služby peněžních
ústavů
ostatní finanční operace
výdaje z fin. vypořádání mezi
krajem a obcemi
Rozpočtové výdaje celkem
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Prosincové zasedání zastupitelstva
Předvánoční zasedání zastupitelstva se tradičně neslo
ve znamení schvalování rozpočtu města na příští rok. Byly
ale projednány i další záležitosti.

Vodné a stočné

Jako každý rok i na posledním zasedání
roku 2019 byla schválena cena vodného
a stočného, která se dohromady zvýší
o 4,95 % na 67,21 Kč bez DPH, což je v porovnání s naprostou většinou měst a obcí
velmi dobrá cena. V průběhu roku ovšem
dojde ke snížení DPH. Fakticky to tedy
bude znamenat, že se vodné a stočné
na začátku roku zvýší z loňských 73,65 Kč
včetně DPH na 77,29 Kč s DPH, ale
od května se díky snížení daně sníží
na 73,93 Kč včetně DPH.

Poplatky v roce 2020

Všechny poplatky zůstanou v roce 2020
ve stejné výši jako v roce předchozím s jednou výjimkou, kterou představuje poplatek
z pobytu, který platí ubytovací zařízení.
Další zásadnější změnou je nová výjimka
z platby poplatku za odpad. Od poplatku se
osvobozují všechny děti, které se v tomto
roce narodí. Za novorozence se tedy
v roce jejich narození nebude tento poplatek platit, ale až od roku následujícího.

Rozpočet města

Zastupitelstvo téměř jednomyslně (s jedinou výjimkou) schválilo rozpočet
města na příští rok. Příjmy i výdaje přesahují 328 milionů Kč. Na investiční akce
a opravy je počítáno s částkou přesahující 222 milionů Kč. Největší investicí je
stavba nové školy s tělocvičnou v Žalově,
což nás bude v roce 2020 stát přibližně
144 milonů Kč a v roce 2021 dalších cca
50 milionů Kč. Tato investice bude financována z vlastních zdrojů města, dotace
a úvěru. V rámci projednávání rozpočtu
bylo podáno celkem 18 pozměňovacích
návrhů, z čehož 12 bylo přijato. O tom, co
nás v příštím roce čeká a co nový rozpočet zahrnuje, se podrobněji dočtete
ve Slově starosty.

vým organizacím (školy a technické služby) a také jejich rozpočtové výhledy. Bylo
schváleno 18 rozpočtových opatření, které
se samozřejmě týkaly úprav loňského rozpočtu.

Ostatní

Zastupitelstvo odsouhlasilo v souladu
s novým nařízením vlády navýšení měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva a výši odměn pro místostarosty.
Starostovi se plat zvyšuje automaticky.
Všem byla odměna navýšena o vládou
odsouhlasených 10 %. Dále zastupitelstvo
schválilo mimořádnou odměnu pro dvě
zastupitelky.
Zastupitelstvo schválilo harmonogram
svého zasedání na rok 2020, v rámci bodu
podněty občanů vyslechlo jednu občanku
města a vzalo na vědomí zprávu o činnosti
městské policie.


Finanční záležitosti

Zastupitelstvo schválilo i aktuální rozpočtový výhled města na příští čtyři roky. Ten
samozřejmě koresponduje se schváleným
rozpočtem města. Byly odsouhlaseny
i jednotlivé příspěvky města příspěvko-

l

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Městská rada se sešla v prosinci dvakrát
Na prvním jednání zkraje měsíce se pasovala se čtyřicítkou
bodů.

Rozpočet pro rok 2020

Rada doporučila zastupitelstvu, aby schválilo rozpočet města na rok 2020 v podobě,
kterou vypracoval starosta Jan Jakob spolu
s finančním odborem radnice. Rada zároveň souhlasila se všemi rozpočtovými
opatřeními předloženými finančním odborem.

Podoba objektu po Ajmovce

Jednání rady navštívila zastupitelka Marcela Šášinková ve věci výstavby nového objektu na místě současné Ajmovky. Radní
debatovali o podobě nově navrženého objektu a uložili místostarostovi Tomáši Novotnému, aby inicioval jednání s majitelem
Ajmovky, šéfem stavební komise a městským architektem. Cílem bude další posouzení vhodnosti záměru, resp. vzhledu
a hmoty uvažovaného obytného domu.
Radní dále schválili smlouvu o akceptaci
platebních karet Global Payments, kývli
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na nové znění vyhlášky o místních poplatcích v bodě, který pojednává o poplatcích
za odpad pro nově narozené děti. Rada navrhuje, aby zastupitelstvo zprostilo rodiče
nově narozených dětí poplatku v roce, kdy
dítě přijde na svět.
Rada schválila harmonogram svých
schůzí v roce 2020. Řádných schůzí bude
dvanáct, bezpochyby k nim ale přibude
i několik mimořádných.

O škole a pro školu

Radní Vladimíra Drdová předložila bod
programu stran aktualizace demografické
studie základní školy. Radní ho schválili,
stejně jako to, že paní ředitelka má za úkol
požádat o navýšení kapacity naší školy pro
rok 2020/21 na 1025 dětí. Souhlasu se dočkaly i požadované přesuny částek v rozpočtu základní školy. Největším přesunem
bylo přemístění 350 000 z položky opravy
do položky elektřina.

Rada také souhlasila s tím, aby škola čerpala čtvrtmilionovou částku z fondu odměn.
Radní pronajali byt v menší obecní vile
v Tichém údolí učiteli anglického jazyka
na dobu určitou s možností opce. Nájem je
vázán na výkon učitelského povolání v naší
škole.
Rada vzala na vědomí, že mateřské školy
budou o svátcích zavřeny, souhlasila s tím,
že dvě autoškoly (Vocílková, Kořínek) budou nadále používat slepou silnici v třešňovce, a přijala finanční dar ve výši
27 000 Kč, který v tomto kontextu autoškoly městu věnovaly.

Nová zahrádkářská osada

Radní souhlasili s tím, aby na zarostlém
a nevyužívaném pozemku za tratí v Žalově
(3766/1) vznikla nová zahrádkářská kolonie, a podmínili souhlas s nájmem registrací této osady v Českém zahrádkářském
svazu.

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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Jednání komisí

Radní se zabývali zápisy ze sociální komise
a schválili předložené sociální dávky, například na úhradu pohřebného, zakoupení
naslouchadel, podporu studentovi formou
částečné úhrady kolejného či na úhradu
rehabilitačního cvičení.
Městská rada schválila nová pravidla pro
přidělování sociálních bytů v Roztokách.
Městská rada při procházení zápisu ze
stavební komise konstatovala, že tato komise nebyla na svém jednání 14. listopadu
2019 usnášeníschopná, a uložila jí, aby
znovu projednala všechny probírané body
na dalším jednání.

Parkoviště u nádraží
bude uzavřeno
Zajímavým bodem bylo sdělení Správy železniční dopravní cesty. Ta městu k 29. 2.
2020 vypověděla nájem provizorního parkoviště za drážní budovou. Učinila tak nikoli ze zlé vůle či pro posílení fyzické kondice zdejšího obyvatelstva, ale proto, že
na jaře začne rekonstrukce trati (nástupišť
a částečně i nádraží), která bude trvat cca
dva roky. Po tu dobu nebude možné stávající parkoviště využívat.
Rada uložila místostarostovi T. Novotnému, aby zjistil, zda je možno parkovat
na přilehlých pozemcích při vjezdu
do obce (před tratí), a tajemníkovi radnice,
aby o výstavbě na nádraží včas informoval
v dalších číslech Odrazu.

Ceny vody

Rada se rozhodla postoupit zastupitelstvu
návrh nových cen za vodné a stočné, a to
36,39 bez DPH za vodné, za stočné pak
30,82, rovněž bez DPH.

Rekonstrukce vily

Radní schválili balík víceprací vzniklých
za poslední půlrok na vile v Tichém údolí,
a to ve výši 3 465 000 Kč bez daně, a uložili
starostovi, aby podepsal příslušné změnové listy. Radní vzali na vědomí informaci,
že vila bude zprovozněna do léta roku
2020. Podle smlouvy by práce měly být hotovy na konci března 2020.
Při projednávání průběhu prací vzali
radní nepřekvapivě jednomyslně na vědomí fakt, že oproti smlouvě o dílo došlo
k úsporám ve výši 3,5 milionu Kč.

S vraky rázněji!

Krátké jednání městské rady
Krátké jednání městské rady se
konalo před zastupitelstvem,
18. prosince loňského roku.
Schválen zhotovitel školy Cihelna
v Žalově
Radní schválili výsledek výběrového řízení na výstavbu nové školy
(s pracovním názvem Cihelna). Soutěž vyhrála firma CL Evans z České
Lípy s nabídkou 153 683 777,87 Kč
bez DPH.
Radní pověřili pana starostu podpisem smlouvy s tímto dodavatelem.
Vícepráce v Dobrovolného ulici
Na řadu přišly i vícepráce vzniklé při
budování kanalizace v ulici Dobro-volného. Ty činily 500 000 korun
a vznikly potřebou obetonovat
kanalizační roury v této ulici. Připomeňme, že v roce 2020 bude ulice
Dobrovolného dokončena kompletně.

Jedním z podnětů vznesených přímo
na radě byl apel, aby radnice zajistila a kontrolovala výrazně aktivněji odstraňování
vraků na silnicích.

Rada kvitovala dar od společnosti
Eaton, a to ve výši 10 000 Kč. Je
určen na nákup set top boxů pro
obyvatele domu s pečovatelskou
službou.

Radní se též seznámili s tezemi k pronájmu vily v Tichém údolí (neziskové spolky,
školka), vyslechli informaci k územnímu
plánu a zprávu radního Martina Štiftera
l
k dotaci na selektivní sběr odpadu. 

Rada města též schválila rozpočtová opatření, která byla v její
kompetenci, a udělila souhlas školce
v Přemyslovské k tomu, aby mohla
přijmout peněžní dary do výše
max. 5 000 Kč za rok v souladu se
zákonem.

Tomáš Novotný
místostarosta



l

Tomáš Novotný
místostarosta

Harmonogram mobilních sběrů komunálních odpadů v roce 2020
Svoz objemného a nebezpečného odpadu
bude proveden ve dnech 18. 4. a 10. 10.
2020.
Svoz kompostovatelného odpadu bude
proveden ve dnech 7. 3., 21. 3., 4. 4., 25. 4.,
16. 5., 30. 5., 13. 6., 27. 6., 18. 7., 8. 8., 29. 8.,
12. 9., 3. 10., 17. 10., 7. 11. a 21. 11. 2020.
Svoz železného šrotu proběhne v termínech:
n sběrná oblast č. 1: 6. 4. a 7. 9. 2020,
n sběrná oblast č. 2: 20. 4. a 14. 9. 2020.
Ke shromažďování kovu (železného šrotu) lze využít chodník před nemovitostí, ze
které kov pochází, a to nejdéle 2 dny před
vyhlášeným sběrným dnem.
Do sběrné oblasti č. 1 pro sběr kovu (železného šrotu) patří oblast od Hálkovy uli-

leden 2020

ce východně, tj. převážná část katastrálního území Roztoky.
Do sběrné oblasti č. 2 pro sběr kovu
(železného šrotu) patří oblast od Hálkovy ulice západně, tj. celé katastrální území Žalov a nejzápadnější část k. ú. Roztoky.
Stanovené zastávky pro 
mobilní sběry komunálních 
odpadů s časy:
1 U trafiky „Žalov“
8.00–8.35 hod.
2 Ul. U Školky – rozcestí na Žalov
8.40–9.00 hod.
3 Na Hurťáku – u trafostanice ve Smetanově ulici
9.05–9.40 hod.

4 U Rybníčku – v ul. Smetanova
9.45–10.20 hod.
5 Stanoviště kontejnerů u čp. 1036
v Lidické ulici
10.25–11.00 hod.
6 Ul. Nad Vinicemi
11.05–11.40 hod.
7 Před sokolovnou
11.45–12.20 hod.
8 „Pepko“ – čp. 1379 v Havlíčkově ulici
12.25–13.00 hod.
9 Ul. Obránců míru – u paneláků
13.05–13.40 hod.
10 Ul. Třebízského – u garáží
13.45–14.20 hod.
11 Nad Čakovem – u ZUŠ
14.25–15.00 hod.
12 Na parkovišti před VÚAB
➔
15.05–15.15 hod.
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13 U parkoviště „Koruna“ 		
15.20–15.35 hod.
14 Bytové domy Solníky I
15.40–15.55 hod.

15 Na Panenské I – u vjezdu do areálu
16.00–16.15 hod.
16 Na Panenské II
16.20–16.35 hod.

17 Na Dubečnici
16.40–16.55 hod.
18 Ul. Lederova
17.00–17.15 hod.

l

Provozní doba sběrného dvora:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

duben–říjen
09.00–11.00
10.00–11.00
09.00–11.00
10.00–11.00
10.00–11.00
08.00–13.00
zavřeno

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

a
a
a
a
a

13.00–17.00
14.00–15.00
13.00–19.00
14.00–15.00
14.00–15.00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

listopad–březen
09.00–11.00 hod.
10.00–11.00 hod.
09.00–11.00 hod.
10.00–11.00 hod.
10.00–11.00 hod.
08.00–13.00 hod.
zavřeno

a 13.00–16.00 hod.
a 14.00–15.00 hod.
a 13.00–17.00 hod.
a 14.00–15.00 hod.
a 14.00–15.00 hod.
(každá 1. a 3. sobota v měsíci)

Sběrný dvůr není otevřen ve dnech státních svátků. 

l

Oznámení o platbách místních poplatků a označování nádob
Vážení spoluobčané,
Městský úřad Roztoky tímto způsobem
upozorňuje na splatnost místních poplatků
na rok 2020 a sděluje informace potřebné
k uskutečnění platby místních poplatků
a označení odpadových nádob na směsný
komunální odpad. Od 1. 1. 2020 vstupuje
v platnost nová vyhláška č. 3/2019.
Dne 30. 4. 2020 končí splatnost poplatků za psy na rok 2020.
Poplatek za jednoho psa na rok 2020 je
ve výši 800 Kč a 200 Kč za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let dle vyhlášky
č. 3/2019 Města Roztoky. Poplatek za psa
se platí od věku tří měsíců psa, povinnost
přihlásit psa je do 15 dnů od pořízení.
Od poplatku jsou nově osvobozeny držitelé průkazu ZTP a ZTP/P. Vyzýváme občany, kteří mají tyto průkazky a vlastní psa,
aby se ve vlastním zájmu neprodleně dostavili na městský úřad.
Dne 31. 5. 2020 končí splatnost poplatku za svoz odpadů na rok 2020.
Poplatek za svoz odpadů má povinnost
hradit každý občan do 75 let, s trvalým
pobytem na území obce. Dále cizinci s pobytem na území obce a osoby mající
ve vlastnictví nemovitost, ve které není nikdo trvale hlášen. Poplatek na rok 2020 je
stanoven ve výši 600 Kč na osobu dle
OZV 3/2019. Vyhláška stanovuje částečné
osvobození od poplatku u vícečetných rodin – platí se maximálně za 2 děti v rodině. Dále se od poplatku osvobozují děti
v daném roce narozené, osoby pobývající
v zahraničí po dobu delší než 6 měsíců
v roce a osoby pobývající ve výkonu trestu
po dobu delší než 6 kalendářních měsíců
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v roce, tyto skutečnosti musí občan prokázat. Údaj rozhodný pro osvobození dle
OZV 3/2019 Čl. 29, odst. 2 b) a c) je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě nejpozději do 31. 12. příslušného kalendářního
roku.
Poplatky je možné hradit hotově nebo
NOVĚ I PLATEBNÍ KARTOU v pokladně městského úřadu v době pokladních
hodin, nebo převodem na účet.
Pokladní hodiny:
pondělí 		
úterý
		
středa 		
čtvrtek 		
pátek
		

8.00–18.00
8.00–12.00
8.00–18.00
8.00–12.00
8.00–12.00

Od 1. 6. 2020 budou vyváženy pouze popelnice označené nálepkou s rokem 2020.
Nálepky budou vydávány pokladnou MÚ
při platbě v hotovosti, nebo na odboru financí při platbě převodem. Pro urychlení
procesu kontroly úhrady poplatku prosím
vezměte s sebou doklad o zaplacení. Nálepku je potřeba si vyzvednout osobně,
případně je možné si požádat o její zaslání
poštou. O zaslání nálepky je možné požádat telefonicky na čísle 220 400 235, nebo
e-mailem na pozivilova@roztoky.cz
Nálepkou musejí být označeny všechny
nádoby, které mají být vyváženy, vyjma nádob na BIO odpad. Povinnost označit nádobu nálepkou platí i pro osoby osvobozené od poplatku.

POZOR! NOVÉ VARIABILNÍ SYMBOLY
Číslo účtu je: 5607272339/0800, Česká
spořitelna, pobočka Roztoky.
Při platbě na účet je třeba vždy uvádět variabilní symbol, aby bylo možné platbu
identifikovat. Od 1. 1. 2020 mají všichni
občané nový variabilní symbol. Váš nový
variabilní symbol vám sdělí paní Poživilová
na e-mailu pozivilova@roztoky.cz

Zaměstnanci svozové firmy budou zároveň kontrolovat obsah popelnic a popelnice s nevhodným odpadem nebudou vyváženy.

V případě, že budete hradit poplatek
za více osob jedním příkazem, do poznámky pro příjemce vždy uvádějte jména všech osob, za které poplatek hradíte.

Pro dotazy týkající se svozu odpadů můžete kontaktovat odbor životního prostředí
na telefonních číslech 220 400 262,
220 400 264.

Označování nádob
na odpady (popelnic)

V případě jakýchkoli dotazů týkajících
se místních poplatků můžete kontaktovat
odbor financí na telefonním čísle
220 400 235.
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Odbor financí MÚ

Dnem 31. 5. 2020 končí svoz popelnic
(kontejnerů) označených nálepkou s rokem 2019.

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

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 28. 11. 2019 do 2. 1. 2020:
n 28.

11. ve večerních hodinách oznamovatelka zaslechla volání o pomoc svého
souseda v bytovém vícepodlažním domě
v ulici Masarykova – hlídka na místo, zároveň se dostavili na místo hasiči HZS, využito ustanovení § 16 z. č. 553/1991 Sb.
a provedeno otevření vchodových dveří
bytu, na podlaze nalezen obyvatel bytu –
senior, při vědomí, pouze se nemohl hýbat,
na místo vozidlo rychlé zdravotnické záchranné služby, osádka sanitního vozidla
převzala seniora do své péče, vyrozuměna
příbuzná osoba, která se dostavila na místo;
n 28. 11. v pozdních nočních hodinách
oznámen únik koní z ohrady, kteří se pohybují mezi domy v ulici Felklova, vyrozuměna majitelka koní, která se dostavila
na místo, za pomoci hlídky MP koně odvedeni nazpět do ohrady, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku;
n 29. 11. ve schránce důvěry MP Roztoky
nalezena Lítačka, uložena na MP Roztoky,
v následujících dnech odeslána vydavateli
tohoto průkazu ICT;
n 29. 11. v rámci hlídkové činnosti v ulici
Lidická spatřeni dva muži, kteří vyběhli
z prodejny Tesco, kdy jeden z nich nesl
v náručí dvě krabice, muži běželi do ulice
Opletalova a následně do ulice Smetanova,
tam byli kontrolováni hlídkou MP, která se
za nimi vydala, při kontrole bylo zjištěno,
že v krabicích oba muži mají větší množství konzerv tuňáka Franz Josef Kaiser, dalším šetřením bylo zjištěno, že tyto odcizili
v prodejně Tesco, ke krádeži se doznali,
kvalifikováno a šetřeno jako podezření
z přestupku proti majetku, na místě vyřešeno uložením blokových pokut v příkazním
řízení, odcizené zboží bylo vráceno do prodejny Tesco;
n 30. 11. ve schránce důvěry MP Roztoky
nalezena dětská peněženka obsahující dětskou průkazku DP hl. města Prahy, uloženo na MP Roztoky, v následujících dnech
zjištěn majitel, majiteli nalezená peněženka s obsahem předána, majitel by touto
cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci;
n 1. 12. oznámeno napadení družky v chatce zahrádkářské kolonie U Zastávky v Žalově, hlídka na místo, na místo též hlídka
PČR a sanitní vozidlo rychlé zdravotnické
pomoci, poškozená nezraněna, podezřelá
osoba (osoba s psychickou poruchou) převezena do Psychiatrické léčebny Praha 8 –
Bohnice, kvalifikováno jako podezření
z přestupku proti občanskému soužití,

leden 2020

k realizaci zadokumentování si věc převzala PČR Libčice;
n 2. 12. oznámen nález dámské peněženky
s obsahem dokladů a finanční hotovosti
v ulici Spěšného, uloženo na MP Roztoky,
zjištěna majitelka, které byla peněženka
předána, majitelka by touto cestou chtěla
poděkovat poctivému nálezci;
n 2. 12. oznámena krádež v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že podezřelá
osoba byla zadržena zaměstnanci prodejny, na místě zjištěno, že podezřelá nezletilá
osoba si v prostoru prodejny vzala zboží
z prodejního regálu a toto zboží vložila
do kapsy mikiny a poté prošla oddělením
zeleniny, aniž by zboží u pokladny zaplatila, u východu z prodejny byla tato osoba
zadržena zaměstnancem prodejny, ke krádeži se doznala, odcizené zboží bylo vráceno na prodejnu, kvalifikováno a šetřeno
jako podezření z přestupku proti majetku,
oznámeno správnímu orgánu, tj. komisi
pro projednávání přestupků při Městském
úřadu Roztoky;
n 3. 12. oznámeno cestou PČR Libčice, že
v opuštěném domě v ulici Nádražní se
nachází cizí osoba, hlídka na místo,
na místě oznamovatel s podezřelou osobou, která neoprávněně pobývala v jeho
opuštěném domě, osoba byla vyvedena
hlídkou z domu, na místo se dostavila též
hlídka PČR Libčice, která si podezřelou
osobu převzala k zadokumentování jejího
protiprávního jednání – podezření
z trestného činu neoprávněný zásah
do práv k domu;
n 3. 12. v rámci hlídkové činnosti nalezeno
v ulici Riegrova odstavené dlouho neprovozované vozidlo tov. zn. Peugeot Partner,
nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, zadokumentováno,
výzva na vozidlo, oznámeno Silničně
správnímu úřadu při MÚ Roztoky;
n 6. 12. oznámeno ujetí od BČS Mol v Přílepské bez zaplacení za natankované palivo, na místě zjištěno, že řidič vozidla Škoda
Fabia natankoval palivo a částku za natankované palivo nezaplatil, dle r. z. vozidla
zjištěn provozovatel vozidla, tento vyrozuměn a ještě téhož dne dlužnou částku
uhradil, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku;
n 6. 12. v rámci hlídkové činnosti nalezena
na chodníku v ulici Obránců míru odložená elektrická pila Husquarna, zajištěna
a uložena na MP, ještě téhož dne zjištěn
majitel, majiteli nalezená věc předána;

n 7.

12. oznámeno, že po obci, a to konkrétně v oblasti Vršek, se pohybuje vozidlo
tov. zn. Audi, jehož osádka nabízí k prodeji
různé pracovní nářadí, parfémy, šperky
apod., hlídka se dostavila do popisované
lokality oznamovatelem, kde se měla podezřelá osádka zdržovat, ta se tam již nenacházela, provedeno místní pátrání dle získaného popisu k podezřelému vozidlu
a osobám, výskyt podezřelého vozidla
a osádky byl zjištěn v ulici Přílepská, vozidlo zastaveno a provedena kontrola osádky
vozidla, provedena lustrace osob cestou
PČR Libčice, pátráním po osobách kontrolované osoby neprocházely, kvalifikováno
a šetřeno jako podezření porušení nařízení
obce č. 1/2014 (tržní řád), osoby poučeny
o zákazu podomního prodeje, vyřízeno
uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě;
n 7. 12. oznámeno cestou PČR, že po ulici
Obránců míru se má pohybovat zmatený
senior, hlídka na místo, zjištěna totožnost
seniora, dopraven do místa bydliště;
n 8. 12. oznámen výskyt hledané osoby policií v místě jejího bydliště v ulici Seržanta
Hniličky, hlídka na místo, zajištěna hledaná osoba, na místo se dostavila i hlídka
PČR Libčice, které byla hledaná osoba předána k jejich dalšímu opatření;
n 8. 12. oznámen nepořádek vedle prodejny Orbis Food v Nádražní ulici, na místě
zjištěna hromada odpadků v igelitových
pytlích i volně na soukromém pozemku,
zadokumentováno, projednáno s vlastníkem pozemku, v následujících dnech odstraněno;
n 8. 12. oznámeno podvodné jednání osoby, která se dostavila do shopu benzinové
čerpací stanice MOL a od obsluhy BČS vylákala zboží – kartony cigaret s tím, že teď
nemá u sebe finanční hotovost a že vše přijede zaplatit později, předložil svůj doklad
totožnosti, údaje z tohoto dokladu si obsluha opsala, osoba si zboží odnesla a odjela svým vozidlem z BČS MOL, toto se odehrálo ráno s tím, že nejpozději do 13.00 se
osoba vrátí na BČS a uhradí zboží, vzhledem k výši způsobené škody, přesahující
5 000 Kč, předáno PČR Libčice k zadokumentování podezření z tr. činu podvodu;
n 8. 12. oznámena krádež zboží v prodejně
Albert na Tyršově náměstí s tím, že podezřelá osoba byla zadržena pracovníkem
ostrahy u východu z prodejny, na místě
provedeným šetřením zjištěno, že podezřelá osoba si zboží uložila do igelitové  ➔
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tašky, kterou měla u sebe, a prošla přes oddělení zeleniny, aniž by zboží zaplatila
u pokladny, u východu z prodejny byla zadržena ostrahou prodejny, ke krádeži se
podezřelá osoba doznala, odcizené zboží
vrátila, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku, vyřešeno
na místě uložením blokové pokuty v příkazním řízení;
n 8. 12. ve večerních hodinách oznámena
krádež zboží v prodejně Albert na Tyršově
náměstí s tím, že podezřelá osoba byla zadržena pracovníkem ostrahy u východu
z prodejny, na místě provedeným šetřením zjištěno, že podezřelá osoba si vzala
zboží z regálu a prošla přes oddělení zeleniny, aniž by zboží zaplatila u pokladny,
u východu z prodejny byla zadržena ostrahou prodejny, ke krádeži se podezřelá osoba doznala, odcizené zboží vrátila, kvalifikováno a šetřeno jako podezření
z přestupku proti majetku, vyřešeno
na místě uložením blokové pokuty v příkazním řízení;
n 11. 12. oznámen nález náramkových hodinek zn. Tissot v ulici Olbrachtova, hodinky uloženy na MP Roztoky, zveřejněno
na webových stránkách MP Roztoky, města Roztoky a Facebooku skupina Roztoky;
n 12. 12. oznámen nález mobilního telefonu Samsung na křižovatce ulic Nerudova
a Jana Palacha, telefon uložen na MP, zjištěn majitel, nalezený mobilní telefon mu
byl předán, majitel by touto cestou chtěl
poděkovat poctivému nálezci;
n 12. 12. v rámci hlídkové činnosti kontrolován společně s vedoucím Odboru životního prostředí MÚ Roztoky prostor rekultivační skládky v místě za ulicí Za Cihelnou,
zjištěno neoprávněné kácení křovin souvislého porostu o rozměru větším než
40 m2, na něž je potřeba povolení OŽP, výzva k ukončení kácení křovin, které bylo ze
strany pracovníků provádějících kácení
na příkaz majitele pozemku vyhověno
,a tuto činnost ukončili;
n 13. 12. oznámeno vloupání do dodávkového vozidla Ford Tranzit v ulici Nerudova, na místě zjištěno, že dosud nezjištěný
pachatel v době, kdy řidič vozidla byl
mimo vozidlo a zásoboval jednu z prodejen, rozbil skleněnou výplň okna dveří
u řidiče, vnikl do vozidla a odcizil tašku
s doklady, platebními kartami a hotovostí,
provedeno místní pátrání po podezřelé
osobě s negativním výsledkem, na místě si
převzala PČR Libčice k zadokumentování
trestného činu krádeže vloupáním;
n 13. 12. oznámen nález peněženky s doklady a finanční hotovostí, peněženka uložena na MP, zjištěn majitel, majiteli nalezená peněženka i s jejím obsahem předána,
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majitel by touto cestou chtěl poděkovat
poctivému nálezci;
n 14. 12. oznámena krádež zboží v prodejně Albert s tím, že podezřelá osoba byla
zadržena ostrahou prodejny, na místě provedeným šetřením zjištěno, že v prostoru
prodejny si vzala balíček kešu oříšků, tyto
schovala a pronesla přes pokladnu, aniž by
toto zboží zaplatila, u východu z prodejny
byla zadržena ostrahou prodejny, ke krádeži se doznala, odcizené zboží vrátila,
kvalifikováno a šetřeno jako podezření
z přestupku proti majetku, vyřešeno uložením blokové pokuty v příkazním řízení
na místě;
n 14. 12. oznámena krádež zboží v prodejně Albert s tím, že podezřelá osoba byla
zadržena ostrahou prodejny, na místě provedeným šetřením zjištěno, že v prostoru
prodejny si vzala konzervy tuňáka, tyto
schovala a pronesla přes pokladnu, aniž by
toto zboží zaplatila, u východu z prodejny
byla zadržena ostrahou prodejny, ke krádeži se doznala, odcizené zboží vrátila,
kvalifikováno a šetřeno jako podezření
z přestupku proti majetku, přestupek vyřešen s podezřelou osobou uložením blokové
pokuty v příkazním řízení na místě;
n 14. 12. v pozdních nočních hodinách
oznámeno narušení občanského soužití
mezi druhem a družkou v bytovém domě
v ulici Přemyslovská – hlídka na místo,
v době příjezdu hlídky na místě již klid,
provedeným šetřením bylo zjištěno, že došlo pouze ke slovní hádce mezi druhem
a družkou, k napadení nedošlo, kvalifikováno jako podezření z přestupku proti občanskému soužití, u kterého je k zahájení
řízení o přestupku nutný souhlas osoby
přímo postižené přestupkem;
n 15. 12. ve schránce důvěry MP Roztoky
nalezena průkazka PID, průkazka bude
odeslána na Dopravní podnik hl. města
Prahy;
n 15. 12. na oplocení pozemku MP Roztoky nalezeno pletené vodítko černo-zelené
barvy, vodítko je uloženo na MP Roztoky;
n 15. 12. oznámeno ujetí od BČS MOL
v Přílepské ulici ze dne 13. 12., kdy řidič
vozidla tov. zn. Škoda Fabia natankoval
do palivové nádrže vozidla benzin, a aniž
by u pokladny zaplatil za natankované palivo, z místa odjel, při prohlídce kamerového záznamu z prostoru BČS MOL bylo
zjištěno, že na vozidle podezřelé osoby byla
umístěna tabulka r. z., která, jak bylo provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěno, na toto vozidlo nepatřila, kvalifikováno
a šetřeno jako podezření z přestupku proti
majetku;
n 15. 12. oznámen nález volně pobíhajícího psa v prostoru Roztockého háje s tím, že

tohoto psa oznamovatel dovedl na MP
Roztoky, nalezený pes – rasa kříženec –
umístěn do záchytného kotce MP, při prohlídce psa přístrojem na zjištění čipu u tohoto psa byl zjištěn čip, následujícího dne
zjištěn majitel, který se dostavil k převzetí
psa, majiteli pes vydán v pořádku, vyřešeno uložením blokové pokuty v příkazním
řízení na místě;
n 16. 12. oznámen nález mobilního telefonu zn. Honor na Levohradeckém náměstí,
telefon uložen na MP, ještě téhož dne zjištěn majitel, majiteli nalezený mobilní telefon předán, majitel by touto cestou chtěl
poděkovat poctivému nálezci;
n 16. 12. oznámen v pozdních nočních hodinách nález dámské peněženky s doklady
na Tyršově náměstí, peněženka uložena
na MP, následujícího dne předána majitelce, ta by chtěla touto cestou poděkovat poctivému nálezci;
n 18. 12. oznámeno, že na chodbě vícepodlažního bytového domu na schodišti spí
cizí osoba, hlídka na místo, provedena
kontrola spící osoby, zjištěno, že se
do domu dostal bez použití násilí, vykázán
z domu;
n 19. 12. oznámeno poškození vstupních
dveří do shopu BČS MOL v Přílepské ulici
– hlídka na místo, zjištěna podezřelá osoba, tato zajištěna, na místo též hlídka PČR
Libčice, která si na místě věc převzala k zadokumentování jako podezření z trestného činu poškozování cizí věci (vzhledem
ke způsobené škodě);
n 20. 12. oznámeno, že na Solníkách se nachází dezorientovaný muž, který neví, kde
je, hlídka na místo, nalezen muž cizí státní
příslušnosti, zjištěn jeho pobyt, odvezen
do místa bydliště v Roztokách;
n 20. 12. oznámen volně pobíhající pes
v ulici Tiché údolí, hlídka na místo, pes
rasy německý ovčák odchycen, bez obojku,
čip nezjištěn, pes umístěn do záchytného
kotce MP, následujícího dne zjištěn majitel,
pes mu byl předán v pořádku, přestupek
vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě;
n 21. 12. oznámena krádež zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že
podezřelá osoba byla zadržena ochrankou
prodejny, na místě provedeným šetřením
zjištěno, že podezřelá osoba v prostoru
prodejny vzala zboží z regálu, zboží si uložila do batohu a odcházela z prodejny,
aniž by zboží zaplatila u pokladny, při východu z prodejny byla zadržena ochrankou prodejny, provedenou lustrací v evidencích PČR bylo zjištěno, že podezřelá
osoba byla v posledních třech letech pravomocně odsouzena pro majetkovou
trestnou činnost, předáno i s podezřelou

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

INFORMACE Z RADNICE
osobou PČR Libčice k jejich realizaci zadokumentování trestného činu krádeže;
n 21. 12. v nočních hodinách oznámeno, že
na Tyršově náměstí leží na chodníku bezvládná osoba, na místě zjištěna silně podnapilá osoba, osoba vzbuzena, zjištěna totožnost, osoba vykázána z místa, odešla
sama do místa svého bydliště, podezření
z přestupku proti veřejnému pořádku (veřejné pohoršení) vyřešeno domluvou;
n 25. 12. oznámen nález mobilního telefonu zn. I LIKE na Tyršově náměstí v místě
u fontány, oznamovatelka jej donesla
na MP Roztoky, telefon uložen na MP, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a města Roztoky;
n 26. 12. oznámeny otevřené dveře kontejneru na stavbě objektu požární zbrojnice
v ulici Masarykova, na místě zjištěny stopy
po násilném vniknutí do objektu, vyrozuměni dobrovolní hasiči, kteří se dostavili
na místo, zjištěno odcizení dvou elektrocentrál, oznámeno PČR Libčice, hlídka
PČR Libčice se dostavila na místo k realizaci zadokumentování podezření z trestného činu krádeže vloupáním;
n 26. 12. oznámeno vloupání do vozidla
tov. zn. Škoda Felicia v ulici Masarykova,
na místě zjištěno, že dosud nezjištěný pachatel vnikl do zaparkovaného vozidla bez
použití zjevného násilí a uvnitř vozidla odcizil autolékárničku a autonabíječku;

n 26.

12. oznámeno, že v Tichém údolí
v prostoru u Maxmiliánky běhá zmateně
opuštěný pes, na místě pes odchycen,
na známce měl kontaktní telefonní číslo,
vyrozuměn majitel psa, který se dostavil
na místo a pes mu byl předán, přestupek
vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě;
n 27. 12. oznámeno posprejování fasády
domu v ulici Obránců míru, na místě zjištěn nastříkaný jeden symbol, předáno PČR
Libčice k zadokumentování podezření
z trestného činu;
n 28. 12. žádost PČR o součinnost při pátrání po osobě, která se nevrátila, a je obava
ze strany oznamovatele, že si tato osoba
něco udělá – provedeno místní pátrání podle získaného popisu osoby, v průběhu pátrání toto odvoláno, neboť se hledaná osoba vrátila sama do místa bydliště;
n 30. 12. v rámci hlídkové činnosti nalezeno v ulici Masarykova v místě vedle lékárny odstavené jízdní kolo Pells, uloženo
na MP, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky, města Roztoky a Facebooku – skupina Roztoky, ještě téhož dne
zjištěn majitel, který si nalezené jízdní
kolo převzal;
n 31. 12. v rámci hlídkové činnosti zjištěno
odcizení dopravního značení B11 – zákaz
vjezdu všech motorových vozidel – v ulici
U Školky v místě U Vodojemu, zadoku-

mentováno, vyrozuměn ředitel TS Roztoky, kvalifikováno a šetřeno jako podezření
z přestupku proti majetku;
n 31. 12. oznámena žádost PČR o součinnost při řešení napadání mezi partnery
v bytě domu v ulici Hálkova – hlídka
na místo, na místo též hlídka PČR Libčice,
zjištěno, že přítel oznamovatelky tuto napadl a rozbil jí notebook, na místě zadokumentovala hlídka PČR Libčice;
n nález klíčů ve schránce důvěry MP Roztoky, zjištěn majitel, majiteli nalezené klíče
předány;
n 31. 12. oznámen nález peněženky v ulici
Václavská – nalezená peněženka uložena
na MP, v následujících dnech vyrozuměna
majitelka.
Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky
můžete nalézt na webových stránkách MP
Roztok, a to na www.mproztoky.cz.
Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí,
obraťte se prosím buď osobní návštěvou,
nebo telefonicky na Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 974 866 400), nebo
na Městskou policii Roztoky (tel.
602 666 458, 730 511 988 nebo 220 910 468,
popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz).
l
Děkujeme předem za spolupráci. 
Petr Vevera

ved. str. MP Roztoky

Povinnost očipování psů
Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování
psa proti vzteklině platné pouze v případě,
že je pes označený mikročipem. Od tohoto
data by měl být na území České republiky
označený každý pes.
Štěňata musejí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování
proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce
věku).
Mikročipem nemusejí být označeni psi,
kteří mají jasně čitelné tetování provedené
před 3. 7. 2011.
Zavedení povinného označení všech psů
na území ČR by mělo být přínosem zejména v těchto oblastech:
n zjištění identity psa v případě potřeby
kontrolních orgánů (SVS, PČR, Celní správa, obce atd.).
n účinnější monitoring chovů a kontrola
dodržování stanovených pravidel a předpisů (např. počtu držených zvířat, jejich
věk, vakcinace, dodržování zoohygienických podmínek, zajištění pohody zvířat)
a postih chovatelů v případě týrání zvířat,
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n umožnění

kontroly při prodeji psů prostřednictvím obchodníků jak z hlediska
veterinárních, tak z hlediska finančních
předpisů,
n bude možné prokázat vlastnictví psa, což
je velmi důležité v případě odcizených psů
i v případě postihu vyplývajícího ze zodpovědnosti za psem způsobenou škodu (např.
případy, kdy pes způsobí dopravní nehodu,
napadne jiné zvíře atd.),
n zatoulané řádně označené a evidované
zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí
ke svému původnímu majiteli, jeho návrat
je operativnější.
Označení psů mikročipem provádějí
soukromí veterinární lékaři, kteří jsou
oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost (jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR:
https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru).
Pořizovací cena mikročipu se pohybuje
mezi 120 až 450 Kč a závisí na jeho typu.
Další částku si soukromí veterinární lékaři účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou
smluvní.

Příslušná novela zákona č. 166/1999 Sb.
(veterinární zákon) nezavádí povinný zápis do jakéhokoli registru psů, ale rychlejší
identifikaci zejména toulavého psa, je lepší zaregistrování tohoto psa do některého z již existujících několika databází, které jsou v ČR provozovány. Povinností je,
aby v dokladu o očkování proti vzteklině
(tj. v očkovacím průkazu, v pasu psa) bylo
uvedeno číslo mikročipu. V rámci projednávání aktuální (další) novely veterinárního zákona byl v Poslanecké sněmovně
v září 2019 předložen poslanecký návrh,
podle kterého by k zavedení centrální evidence označených psů vedené státem mělo
dojít k 1. 1. 2022. O podrobnostech návrhu
se aktuálně jedná.
Za psa bez označení bude od 1. 1. 2020
hrozit správní řízení s uložením až 20tisícové pokuty, protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině.


l

Petr Vevera
ved. str. MP Roztoky
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Výročí roku 2020

Graficky krásný letopočet 2020 (či MMXX) nebude na kulatá výročí příliš
bohatý, některá jsou však významná.

V roce 1918 jsme sice opět po čtyřech (či
po třech) staletích získali státní suverenitu,
ale mezinárodněprávní zakotvení nového
státu bylo mezinárodními smlouvami
a dalšími zákony završeno až před 100 lety,
v roce 1920. Vstoupily v platnost mírové
smlouvy upravující poválečné poměry
v Evropě a postavení Republiky československé.

Nová republika v roce 1920

K nově vzniklé republice bylo mírovými
dohodami připojeno (bohužel již poněmčené) slezské Hlučínsko (lidově „Prajzko“), také Valticko a část Vitorazska
(na úkor Rakouska). Za součást nové republiky byla oficiálně uznána (na základě
smlouvy z Trianonu) i Podkarpatská Rus.
Hůře to dopadlo s bývalým Knížectvím těšínským, které bylo mocnostmi rozděleno
mezi ČSR a Polsko, ale větší část byla ponechána sousedům. Proti očekávání nebylo připojeno k republice Kladsko, od roku
1137 do roku 1742 integrální součást českých zemí. Reparát se bohužel nezdařil ani
po roce 1945. V létě roku 1920 se konečně
do vlasti vrátili poslední českoslovenští legionáři z Ruska, vesměs po plavbě z Vladivostoku kolem celého světa. Bylo jich
56,5 tisíce.
29. února 1920 byla poslaneckou sněmovnou manifestačně jednohlasně schválena Ústava Republiky československé,
když byla odmítnuta autonomie Slováků
i českých Němců. V úvodu parafrázuje
ústavu USA, když začíná slovy: „My, národ
Československý ...“. „Jazyk československý“ se stal úředním jazykem republiky,
kde Češi tvořili šestimilionovou menšinu.
Byl přijat zákon o státních znacích a sym-

bolem nového státu se stala krásná červeno-modro-bílá vlajka, kterou užíváme dosud.
V nové republice již ochladla počáteční
euforie a všeobecné sbratření a začala se
projevovat politická řevnivost, která způsobovala rychlé změny na vládní úrovni.
Odsunut do pozadí byl již jeden z „mužů
října“, první předseda vlády Republiky československé, Dr. Karel Kramář. Nebyl naživu ani další z klíčových mužů převratu,
Dr. Milan Rastislav Štefánik. Silnou pozici
si naopak budoval Dr. Edvard Beneš. Předsedou vlády byl sociální demokrat a vídeňský Čech Vlastimil Tusar, který svou pozici
obhájil i po parlamentních volbách v dubnu 1920, které vyhráli (čeští i němečtí) sociální demokraté. Státotvorný rok 1920
uzavřela první demokratická volba prezidenta republiky, jímž byl 27. května zvolen
s velkou převahou T. G. Masaryk.
V roce 1920 byly také přijaty zákony
upravující podmínky velké pozemkové reformy, která se citelně dotkla zejména
šlechtických rodů. Veřejností byla vnímána
jako „restituce Bílé hory“.

Vznik národní církve

Počátkem roku 1920 byla také Karlem Farským založena nová Církev československá, když římskokatolická církev ztratila
sympatie veřejnosti z důvodu otevřené
podpory válečného tažení centrálních
mocností, a nová církev se jednoznačně
ztotožnila s myšlenkou československé
státnosti a československého národa.
V čele českých a moravských katolíků stáli
dosud přívrženci staré monarchie, na Slovensku byl veškerý vysoký klerus maďarský. Republikánskému pojetí státnosti od-

Kurfiřt Fridrich Falcký, český „zimní“ král, a jeho manželka
Alžběta, dcera anglického krále, se symboly královské
moci na dobové rytině. Převzato z knihy Klučina P.: Třicetiletá válka - obraz doby 1618-1648, Paseka, 2000

povídaly demokratické prvky CČs (např.
volba biskupů věřícími) i větší civilnost
církevních obřadů oproti dožívající barokní okázalosti a triumfalismu církve katolické. Vážným důvodem byla bezpochyby
i dobrovolnost celibátu kněží, o niž usilovalo reformní křídlo církve. Nová církev
také těžila z odkazu M. Jana Husa, husitství
a národních věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. Důležitým krokem, k němuž se katolíci odhodlali až o 40 let později, bylo používání češtiny při bohoslužbách. Smutnější
stránkou tohoto rozkolu byl „boj o kostely“, tedy o to, která církev bude mít právo
užívání dosavadních svatyň.
V této souvislosti je možné si připomenout 600. výročí první křížové výpravy
proti „českým kacířům“. V roce 1420 došlo
k čítankově slavným bitvám u Sudoměře,
na Vítkově, u Horažďovic a také u Tábora
a Poříčí nad Sázavou. Všechny tyto bitvy,
které byly vyvolány invazí křižáckých vojsk
na území Koruny, skončily vítězstvím husitů a založily tak všeobecný respekt k jejich
válečnému umění a odhodlání.

I roztocký kostelík se stal místem „války o kostel“ v roce 1920. (kresba z obecní kroniky městyse Roztok B. Hosmana)
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Fatální prohra
na (po) Bílé hoře
8. listopadu vzpomeneme 400. výročí osudové bitvy na Bílé hoře, která se stala synonymem národní katastrofy. Přitom nebyla
žádnou gigantickou bitvou – spíše šlo o nevydařenou dvouhodinovou šarvátku,
po níž špatně placené žoldnéřské vojsko
českých stavů nejen rychle ustoupilo
za pražské hradby, ale posléze i vzalo do zaječích, stejně jako zimní král Friedrich
Falcký a celý jeho dvůr. Vítězství císařských
bylo vnímáno jako zásah shůry s pomocí
Matky Boží Panny Marie. Díky tomu vznikl nedaleko válčiště půvabný mariánský
poutní kostel.
Když připomínáme bělohorskou bitvu,
asi bychom měli též vzpomenout 370. výročí vztyčení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze v roce 1650,
a to na památku ukončení zhoubné třicetileté války a uzavření vestfálského míru. Šlo
o raně barokní, velmi kvalitní dílo významného sochaře J. J. Bendla. Sloup byl pražskými vandaly v čele s anarchistou Frantou
Sauerem zničen 3. listopadu roku 1918,
mimochodem k velké lítosti Zdenky Braunerové. Dodnes budí tento monument
emoce a nepochopení, způsobené do značné míry deformovaným výkladem českých
dějin ve 20. století. Ačkoli je již několik let
hotova jeho replika, stále se nedaří toto dílo
na místo, kam přirozeně patří, vrátit.
Pokud jde o výročí válečná, jistě nezapomeneme na 75. výročí konce 2. světové vál-

ky, která svou krutostí překonala všechnu
dosavadní lidskou zkušenost. Doufejme, že
se nezvrhne v nedůstojnou válku pomníkovou. V této souvislosti bude zajímavé,
jak Poláci přistoupí ke 100. výročí drtivé
porážky útočící Rudé armády před Varšavou v srpnu 1920, která znamenala potvrzení polské suverenity ztracené v minulých
staletích při trojím dělení Polska.

Jiří z Poděbrad předešel dobu

V roce 2020 si můžeme připomenout také
některá osobní jubilea významných osobností. Pokud bychom ještě žili v bývalém
režimu, zcela jistě by byl celý rok věnován
150. výročí narození ruského revolucionáře V. I. Lenina a 200. výročí teoretika socia-

lismu, ale jinak též zdatného kapitalisty
Friedricha Engelse. Protože se ale doba
změnila, vzpomeneme 600. výročí narození významného českého krále Jiřího z Poděbrad (23. 4.) a také našeho bývalého spoluobčana, herce, humoristy a spisovatele
Miloslava Šimka, který by se letos dožil
80 let. Bohužel již před 16 lety svůj domek
na Levém Hradci opustil a uložil se k věčnému spánku na nedalekém hřbitově.
Celý kulturní svět si v prosinci připomene 250. výročí narození geniálního hudebního skladatele Ludwiga van Beethovena.
Vzpomínku zasluhuje i spisovatelka
a na svou dobu nebývale emancipovaná
žena Božena Němcová, která se podle matriky měla narodit před 200 lety v roce 1820.
Jak ale dnes již téměř s jistotou víme, zápis
do matriky neodpovídá jejímu skutečnému roku narození, k němuž došlo o dva či
tři roky dříve. Neznáme také s jistotou její
biologické rodiče, což zavdalo příčinu
ke vzniku mnoha romantických legend,
které je obtížné potvrdit i vyvrátit.

A na podzim k volbám!

Zcela na závěr ještě upozornění na žhavou
přítomnost. V říjnu letošního roku nás
také čekají dvoje volby – krajské a do třetiny Senátu. Volit se bude do něj i v Roztokách, neboť patříme do volebního obvodu
Kladno, kde končí šestiletý mandát Jiřímu
Dienstbierovi mladšímu.
Tak na shledanou u voleb!
l

Stanislav Boloňský

Titulní list ústavy republiky z 29. února 1920

Vzpomínka
Dnes jsem byl opět po letech na procházce
v Roztokách, kde jsem prožil krásné chvíle.
Vždy když se mi zasteskne po důvěrných
místech, tak je navštívím a vzpomínám.
Svoje snění jsem začal v Tichém údolí. Potkal jsem krásnou ženu, která mě potom
doprovázela celými Roztokami. Měla krásný, dlouhý krémově bílý vlněný kabát, huňatou čepici, pod kterou schovávala dlouhé hnědé vlasy, vínové kozačky a bílé
punčocháče. Nádherně se smála a měla
podmanivou jiskru v očích a ještě ty krásné
dlouhé, hnědé vlasy. A moc hezky se s ní
povídalo o všem bez jakýchkoli zábran.
Přitom nám byla velká zima, a proto jsme
se drželi vzájemně za ruce.
Přesvědčovala mě, že zná Roztoky lépe
než já a že mě jimi provede. Není divu, když
v jednom domě v Tichém údolí přišla
na tento svět. Zašli jsme na Maxu a na Kolibu a potom až k Spálenému mlýnu i k Trojanovu mlýnu. Na zpáteční cestě jsme se
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na dlouhou dobu dvakrát zastavili u dvou
domů, které nám byly důvěrně známé se
spoustou našich společných vzpomínek.
A potom jsme věnovali chvilku Sakuře, která se pro nás stala karmicky osudovou, ale
to jsme v té chvíli ještě nevěděli. Stavěli
jsme se též v zámku, nakoukli do Zámecké
vinárny, jestli tam není pan Leskoven s výborným maďarským vínem. A najedou
jsem se ocitl na náměstí, kde jsem pyšně
tlačil před sebou červený hluboký kočárek
s nádhernou malinkou tříkrálovou holčičkou. Byla to moje dcera. A přitom byla
hrozná zima. Mě ale hřálo u srdce, že jsou
se mnou ty nejdražší bytosti, které v životě
mám. Dotlačil jsem kočárek až před panelák, kde byl náš domov. A najednou se tam
objevilo bílé auto, které tam nějak nepatřilo
a které bylo připraveno mě odvézt samotného zpět do Prahy, do jiného divného snu.
Už se mnou ta krásná, osudová žena nebyla, někam se ztratila. Praha byla trochu jiná,

ale přitom krásná. Nedovedl jsem rozpoznat, co je tvrdá a nepříjemná realita a co je
naopak krásný sen... Kéž by to nebyla
všechno jen vzpomínka. Strašně bych si to
přál. Toužím po tom jako po ničem jiném.
Zase jeden příklad toho, že srdce má své
l
důvody, které rozum nechápe... 
MUDr. Karel Bastl

Byl jsem lékařem v 80. letech v nemocnici v Sakuře
a několik let jsem bydlel i v Roztokách.

Omluva a oprava
V minulém čísle při přepisu rukopisného příspěvku paní Mokré
Parkování před DPS došlo k chybě, kterou bohužel ani korektorka neodhalila. Místo „všechna
místa“ tak text vyšel s chybným
„všechny místa“. Autorce i čtenářům se omlouváme. 
l
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KULTURA
zvou na divadelní představení

s podporou grantu města Roztoky
ROZTOKY

zve na

ROZTOKY

představení loutkového divadla Liberta

ZLATOVLÁSKA
Vstupné

Neděle 9. 2. 2020

250 Kč

od 19:30 hodin
Hotel Academic,
Roztoky
Neděle 9. 2. 2020 od 15 hodin
hotel Academic, Tyršovo náměstí 2222, Roztoky

Vstupné 80 Kč
Předprodej vstupenek v recepci hotelu,
rezervace na 606 893 292 (pí Drdová)

Rezervace na 606 893 292 (pí Drdová)
Předprodej vstupenek v recepci hotelu
s podporou grantu města Roztoky

Město Roztoky Vás zve na hudební pořad

Šansony vinné a nevinné

Opojný koktejl šansonů, veršů a povídání
o tradičních francouzských alkoholických nápojích
inspirovaný především repertoárem
kabaretu Chat Noir na pařížském Montmartru.
Čtvrtek 27. 2. 2020 v 17 hodin
Hotel Academic
Pro seniory zdarma - nutná rezervace předem na tel. 606 893 292 (V. Drdová).
Pro ostatní zájemce cena 100 Kč.
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KULTURA
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Výstavy v roce 2020
Jan Antonín Venuto
Půvab krajiny středních Čech
na přelomu 18. a 19. stole�
21. 5. – 18. 10. 2020

Ještě jednu stránku, prosím…
Výstava o dětské knize
3. 4. – 27. 9. 2020

Výstava představuje dílo umělce, sběratele a duchovního Jana Antonína
Venuta, narozeného v jihomoravských Jevišovicích, který během svých cest
zachy�l tvář české krajiny, měst a obcí na přelomu 18. a 19. stole�.
Vybraná díla odrážejí především podobu středních Čech tehdejší doby na
akvarelech a kresbách. Venutův soubor akvarelů, uložených v Rakouské
národní knihovně, je dnes neocenitelným historickým pramenem. Výstava
vznikla ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, kde
bylo v roce 2018 dílo Jana Antonína Venuta představeno poprvé
v České republice.

Krajina fantazie se otevírá všem, kteří se ponoří do příběhů knih, od obrázkových pro nejmenší po knihy pro mladé čtenáře. Výstava přístupnou
a příjemnou formou představí výběr z již historických knih po současné
a oživí vyprávění, která se stávají nepostradatelnou součás� dětské
představivos� i vzpomínek. Výstava plná her, odkazů na oblíbené či méně
známé hrdiny a příběhy, by měla podněcovat k lásce ke čtení, objevování
a poznání. Výstava je převzata z Dětského muzea Moravského zemského
muzea. Na vizuální podobě prostoru a některých prvků se podílí studen�
Střední uměleckoprůmyslové školy v Praze.

Heda: Kameni, promluv!
Život a dílo sochařky
Hedviky Zaorálkové
6. 11. 2020 – 28. 3. 2021

V zahradách Tichého údolí
24. 4. – 1. 11. 2020
Výstava v zahradě Braunerova mlýna
nás zavede do míst úzce spjatých
s vilovou architekturou. Zahrady
byly nedílnou součás� letních vil,
v mnohých se stále ještě skrývají
historické altány či skleníky, rostou
původní stromy a v trávě lze
rozeznat fragmenty starých cest.
Prezentované dobové fotograﬁe a
historické plány nám odpoví na
otázku, jak a kým byly zahrady
navrhovány a zakládány a v porovnání se současnými fotograﬁemi
poukáží na jejich stav a význam
v dnešní době.

Auta a mašiny
Československá
produkce hraček 50.
až 80. let 20. stole�
8. 5. 2020 – 31. 1. 2021
Výběr poválečné produkce hraček je možné představit díky soukromé
sbírce Ladislava Suchánka, který se sběratelství věnuje v ještě větší šíři.
Au�čka osobní, sportovní i nákladní a modely mašinek nejrůznějších
velikos� s ohledem na období, ve kterém vznikly, přesně odrážejí technologické možnos� doby. Některé, až ikonické modely, jsou neodmyslitelně
spjaty s dětstvím generací vyrůstajících ve druhé polovině 20. stole�.
Herna jako součást výstavy je určená všem generacím.

leden 2020

Výstava k výročí 120 let od narození sochařky a výrazné osobnos� Hedviky
Zaorálkové představí nejen řadu plas�k uložených ve sbírkách muzea
nebo zapůjčených z dalších ins�tucí, ale současně zmapuje také charakteris�cké fáze autorčiny tvorby. K přátelům Zaorálkové patřil mimo jiné
malíř-outsider Alén Diviš, ale zásadní pro ni byl zejména sňatek s vynikajícím překladatelem Jaroslavem Zaorálkem, jenž byl v kontaktu s řadou
významných zástupců evropského literárního světa. Roztocký dům manželů Zaorálkových se tak stal místem setkávání intelektuální a umělecké elity
tehdejší společnos�.

Vánoční světlo
20. 11. 2020 – 31. 1. 2021
Kult světla či ohně byl součás�
náboženských obřadů již před
příchodem křesťanství. Zvláštního
významu nabýval v období
zimního slunovratu, kdy o nejdelší
noci v roce se světlo stávalo
symbolem nového života. Křesťanství původně pohanský kult přijalo
a vánoční a novoroční světlo
povýšilo na duchovní symbol.
Prak�cky všechny tradiční úkony
vánočního období, jež je z liturgického hlediska mnohem delší, než
v současnos� chápané vánoční
svátky, byly spojené se světlem.
Advent a jeho dnes již zapomenuté zvyky, svíce ve všech podobách
a významech, betlémské světlo, z á ř í c í stromky a další projevy
ohlašovaly a slavily narození Spasitele – světlo světa.
Konec výstav z roku 2019:
ZACHUCHLENO příběh animace / animace příběhu (do 26. ledna 2020),
Kuchyňky a pokojíčky aneb jak bydlely panenky (do 2. února 2020),
Krása ukrytá v bronzu. Poklady ze středních Čech očima archeologa a konzervátora
(do 29. března 2020).
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Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy si vyhrazuje právo na změnu programu.

KULTURA
KULTURNÍ KALENDÁRIUM – leden–únor
26. 4. 2019 –
26. 1. 2020

Zachuchleno – příběh animace / animace příběhu

Středočeské muzeum, Roztoky

11. 10. 2019 –
2. 2. 2020

Kuchyňky a pokojíčky aneb jak bydlely panenky –
výstava

Středočeské muzeum, Roztoky

19. 10. 2019 –
29. 3. 2020

Krása ukrytá v bronzu – poklady ze středních Čech očima archeologa a konzervátora

Středočeské muzeum, Roztoky

18. 1.
So

Zimní akvarel – dílna pro starší děti a dospělé.
Více na www.roztoc.cz

Sdružení Roztoč, Roztoky

25. 1.
So

11. skautský ples – občerstvení, tombola, soutěže o ceny, hlídání dětí.
Od 19.00 hod. Více na www.skautiroztoky.cz

Základní škola Žalov

8. 2.
So

Masopustní obchůzka – veselá a ctihodná masopustní společnost bude obcházeti
a kroužiti na Vrškách a okolo. Více na www.roztoc.cz

Roztoky – Vršky

9. 2.
Ne

Koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje
Od 16.00 hod.

Středočeské muzeum, Roztoky –
historický sál

9. 2.
Ne

Zlatovláska – loutkové divadlo Liberta
Od 15.00 hod

Hotel Academic, Roztoky

9. 2.
Ne

Kšanda – divadelní komedie
Od 19.30 hod

Hotel Academic, Roztoky

13. 2.
Čt

Nástrahy internetu a sociálních sítí – seminář
Od 10.00  do 12.00 hod.

Městská knihovna, Roztoky

15. 2.
So

Maškarní ples – k tanci hrají a zpívají Vlaďka a Jaroslav Drdovi a Party Hit Mix
Od 19.00 hod

Hotel Academic, Roztoky

15. 2.
So

Masopust – truchlivě veselý průvod maškar vychází za svou královnou-nevěstou.
Více na www.roztoc.cz

Roztoky, Žalov, Únětice

23. 2.
Ne

VOICES na Zámečku, vstupné 250 Kč, rezervace na tel. 777 747 976.
Od 18.00 hod.

Středočeské muzeum, Roztoky –
historický sál

27. 2.
Čt

Šansony vinné a nevinné – pro seniory zdarma, nutná rezervace předem
na tel. 606 893 292. Od 17.00 hod.

Hotel Academic, Roztoky

Městská knihovna informuje

Nabízíme vám výběr z novinek, zapsaných do fondu městské knihovny během měsíce prosince 2019.
Beletrie

Janečková, K., Srdce v písku
Meyerson, A., Sejdeme se v knihkupectví
Gabaldon, D., Paměti kostí
Mlynářová, M., Kdo neharaší, není chlap;
V padesáti na začátku
Vondruška, V., Mstitel z Jenštejna
Bowen, R., Toskánské dítě
Hanišová, V., Anežka; Rekonstrukce
Ebert, S., Čas zrady
Detektivky

Patterson, J., Na tenkém ledě; Vadí, nevadí
Olsen, A., Oběť 2117; Malé pikantní vraždy
Coben, H., Temné lesy
Anhem, S., Motiv X
Clark, M. H., Na jedné lodi
Marsons, A., Skryté karty
Pro děti

Harris, N. P., Kouzelnická parta – příběh
druhý
Sam, V. L., Deník odhodlané prudilky –
Fany a její rady
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Anderson, L., Amálie Zubatá a zloděj paměti
Kinney, J., Deník malého poseroutky –
Na spadnutí
Pilkey, D., Dogman – utržený ze řetězu
Soukupová, P., Klub divných dětí
Klang, J., Minecraft: postav si svůj vlastní
svět- skvělé nápady ze stavebnice LEGO
Naučná

Dostálek, P., Semínka z vlastní zahrady
Milton, S., Průvodce pro přežití v oceánech;
Minecraft: Stavíme; Minecraft Atlas
Kubrová, L., Připraveno do 30 minut
O’Brien, S., Dostaň se na vyšší level v Minecraftu
Lee, L. Úžasný vesmír
Leffler, F., Zelené pokoje
Hawk, G., Vzhůru do divočiny!: U řeky
Hry

Duch!
Tarantule tango!
Troll

Všechny divy světa
Siege storm
Charsterstone
Voodoo mánie
Přines si svou knihu!
Fazole … a je to v pytli!
Program v lednu
n 17.

1. Dračí doupě (15.00)

n 21. 1. Viktor Kořínek: Kryptoměny (18.00)
n 25.–26. 1. Kurz tvůrčího psaní – registra-

ce na webu kurzypsani.cz
n 28. 1. Petr Nohel: Genealogická provázanost rakouských a českých panovnických
rodů. Příbuznost našich panovníků v dějinných i rodinných souvislostech (18.30)
n 29.1. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)
s knížkou Krtek a kamarád
Informace o programu a mnoho dalšího
můžete zjistit osobně v knihovně, na plakátovacích plochách města, na webu knihovna.
roztoky.cz a facebook.com/MKRoztoky  l
Za městskou knihovnu
Tereza Náhlovská

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

ŽIVOT VE MĚSTĚ

foto: Stanislav Boloňský

Vánoce v Žalově
paní Herzingerové, sladkosti, ovoce a ořechy. Dostavil se i Mikuláš s andělem a čertem, a proto se objevilo někde i uhlí
a u těch nejmenších trochu strachu. Nálada všech přítomných byla výborná a ani
přicházející večerní zima na tom nemohla
nic změnit.
Za to, že tato pohádka dopadla tak dobře, je nutné poděkovat nejen výše jmenovaným, ale také paní zastupitelce Kazdové
a jejim žalovským přátelům, kteří zdarma
připravili pohoštění pro desítky lidí. Dík
patří Pavlu Šnajdrovi za skvělý Žalowar a
svařák, Najahovi Obejdovi, Monice a Petrovi Bromovským za prvotřídní šunku,
buřty, elektřinu a zázemí, Janě Čapkové za
Mikuláše, čerta a anděla, manželům Fučíkovým za římský oheň, paní Hauserové za
foto a také dcerám paní Kazdové, které po
akci uklidili.
A tak bych mohla jmenovat další a další
zanícené pomocníky, ale to by můj článek

Byl jednou jeden...

vánoční stromeček, který zaspal dobu,
a když si chtěl zvolit místo, kde by se usadil,
nebylo to už tak snadné. Většina měst
a obcí již své stromečky měla. Každá pražská čtvrť již měla krásný a velký strom.
I v přilehlých Roztokách stál na náměstí
strom, ze kterého měl ten náš stromeček
respekt. „Kde já ubohý najdu své místo?
Přece nepůjdu rovnou do ZOO, aby si se
mnou pohráli sloni?“
A pak si najednou vzpomněl, že v obci
Žalov nebyl stromeček již dobrých 70 let,
a rozhodnutí přišlo jako blesk z nebe.
A když tomu napomohl pan místostarosta
Novotný a dobří lidé z Technických služeb,
v čele s panem Sládkem, přispěli k jeho
usazení a nastrojení, stromeček nabyl sebevědomí a hrdě zaujal místo na náměstíčku pod železářstvím, jehož majitel pan
Müller k tomu dal své svolení, a nedočkavě
čekal na své rozsvícení.
Na Mikuláše, dne 5. 12. v 18 hod.
za účasti a nadšení mnoha dětí i dospělých
se rozzářil v celé své kráse. Žalovští občané
vzali do svých rukou pohoštění, zazpívali si
koledy (na přání i Papouška Kakadu), děti
našly pod stromečkem zdobené perníčky

byl velmi dlouhý. Musím nechat místo
i pro druhé. Proto, jestli jsem někoho nejmenovala, nezlobte se. Vážím si práce
všech a všem vám velmi děkuji.

Koledování na palouku

bylo naše druhé prosincové setkání provoněné cukrovím, punčem, tóny kytar
a zpěvem.
Protože vánoce jsou časem milých setkání, povídání a také vzpomínání, stalo
se již tradicí naše prosincové setkání
na Štědrý den na palouku u Sodomů. Sešli
jsme se třetím rokem, ale i to se dá nazvat
již tradicí. Přišli sousedé i nesousedé, Žalovští i Roztočtí a zazpívali si s námi i oba
roztočtí místostarostové. Ve zpěvu
a ve hře na kytaru nás tento rok posílil pan

Mgr. Jiří Klapka a vnesl do koledování
nový náboj.
Přálo nám tentokrát i počasí. Sluníčko
se na nás usmívalo, děti ujídaly cukroví
a dospělým chutnalo spíše cukroví tekuté.
Dovolím si říci, že to byla příjemná hodinka strávena s přáteli. Proto bych ráda poděkovala všem zúčastněným na tomto setkání. Děkuji Lence Vozkové, Jiřímu
Klapkovi a svému manželovi za hudební
produkci a výběr hezkých koled a písní.
Děkuji těm, kteří přinesli cukroví, svařák,
punč i říznější občerstvení. Římský oheň
manželů Fučíkových nesměl chybět, jinak
by našim kytaristům umrzly prstíky. A samozřejmě patří můj dík všem přítomným
za vytvoření příjemné vánoční atmosféry,
kterou si tento výjimečný den zaslouží. Je
vidět, že je stále dost lidí, kteří ctí tradice.
A to je dobře.
Za rok na shledanou.	

l

Eva Sodomová
zastupitelka

řádková inzerce
n HODINOVÝ

MANŽEL – 723 424 701
case – počítačovou skříň (bez
zdroje) zn. Shark. Boční stěna je průhledn Prodám

leden 2020

ná. Krátkou dobu používaná. Cena 600 Kč,
na e-mail lze poslat foto.
E-mail Cp3@centrum.cz, tel. 723 202 157

n Přímo od včelaře: med, vosk, propolis,
v Roztokách. Tel. 702 076 334
l
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Taková naše tradice
Docela příjemné počasí, na startu davy lidí - přesně
spočítáno jich bylo 630… a mezi všemi dobrá nálada. Tak by
se dal stručně popsat letošní 52. ročník našeho tradičního
novoročního pochodu Tříkrálová Okoř.

Tradiční bylo vše – oblíbený sokolník se
svými dravci na Okoři, výborné občerstvení u kapličky v Číčovicích, upovídaný vévoda se svými věrnými šermíři v cíli na zámečku v Roztokách a samozřejmě nezbytní
tři králové, tentokrát i s účastí nejmenších
členů oddílu Kulíšci.

Tradicí se dá nazvat i skutečnost, že se pokaždé stane něco zajímavého, zapamatovatelného. Každoročně vídáme v cíli spoustu
známých tváří, jsou to ti, kteří si už vyšlápnutí do toho dalšího roku neumějí jinak
představit. Je mezi nimi hodně roztockých,
ale i pražských nadšenců. A ti noví přibývají leckdy kuriózním způsobem – letos se
například manželé, bydlící na Veleslavíně,
podivovali nad srocením lidí u školy… Pán
se podíval na internet, co se děje, a ejhle!
Jakási Tříkrálová Okoř, že bychom si vyšlápli? A vpodvečer jsme je s ostatními vítali
v cíli na zámečku v Roztokách…
A nemohu nezmínit jednu z nejstarších
účastnic, pětaosmdesátiletou paní z Prahy 5,
která, přestože už trasu jít nemůže, nechala
se svým zetěm dovézt do cíle v zámečku, aby
nám osobně popřála hodně štěstí v novém
roce. Pochod byl prostě její každoroční tradice.

Takže když jsem u těch tradic – vy, kteří
jste náš pochod ještě nezkusili, co takhle
nová rodinná … tradice? Každý rok s tomíky na Okoř? Nu, pokud vás tam uvidíme, budeme rádi.
Všem přejeme šťastné vykročení do roku
l
2020 ! 
Za roztocké Sviště a Kulíšky
Jindra Zoufalá

inzerce
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Chystáme masopust – chystejte ho s námi!

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
pro juniory (10–15 let)
Téma: VESMÍR
Co nás čeká?

foto: Jakub Souček

objevování a diskuse – nová i stará
přátelství – spolupráce a respekt –
zábava a hry – tvoření a kreativita –
aktivity venku a pomoc tam, kde bude
potřeba – a ještě co společně vymyslíme a budeme chtít podniknout

Přejeme vám, ať se něco krásného v novém roce narodí. (Živé jesličky na Levém Hradci)

Truchlivě veselý průvod maškar vyrazí
za svou královnou 15. února. V pentlích
a zrcátkách ponese příběhy a hlasy roztockou krajinou a povede nás do dalšího roku.
Obchůzka po domech, otevírající masopustní čas, bude kroužit o týden dříve, tedy
8. února, po Vrškách a okolí. Masopust je
největší akce Sdružení Roztoč a podílí se
na ní každoročně přes 200 dobrovolníků.
Ti organizují, šijí, zdobí, pečou, chystají,
stavějí šapitó, řídí dopravu a dělají spoustu
dalších zvenku neviditelných věcí.

Budeme moc rádi, když se k nám nějakou
formou přidáte – ať už to bude pomoc s šitím nebo praním masek, zajímavá věc
do tomboly, příspěvek na půjčení a vytopení šapitó nebo pomocná ruka při přípravách–, budeme za to vděční. Masopust má
velkou sílu lidi spojovat – a Roztokám dělat skvělé jméno široko daleko. A ani jedno
není k zahození.
l


Přihlášení a více informací:
info@projuniory.cz, 607 237 210
(Irena Zemanová)
Organizuje: Pro zlepšení světa o.p.s.,
Bahá‘í společenství v Roztokách
a přátelé
www.projuniory.cz 

l

Roztocký Masopust

MEDIUM

HRAJE SKUPINA
PŘEDPRODEJ V DARECH PŘÍRODY
NEBO NA PLES@SKAUTIROZTOKY.CZ

WWW.SKAUTIROZTOKY.CZ/PLES
SKAUTSKÝ PLES

MasoKoubek.cz

pořádá
Sdružení Roztoč
www.roztoc.cz

obchůzka 8. února

žalovská tělocvična

průvod 15. února

2020

11. SKAUTSKÝ PLES

PARTNEŘI PLESU

Kde? Městská knihovna Roztoky,
Jungmannova 966

Program připravují a vedou
dobrovolníci.

Zuzana Šrůmová

od 19 hodin

leden 2020

(V případě zájmu může být tábor prodloužen do soboty.)

Cena: 150 Kč (zahrnuje oběd
a materiály)

Sdružení Roztoč

25. LEDNA 2020

Město Roztoky

Kdy? Pátek 31. 1. 2020
od 10.00 do 16.30 hodin

Děkujeme všem
dobrovolníkům a dárcům!
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Sbírka zaměstnanců společnosti Eaton
Kromě svých obchodních cílů si společnost Eaton uvědomuje
také svou společenskou odpovědnost, a proto dlouhodobě
podporuje veřejné dění ve svém okolí.
Jsem moc ráda, že se Eaton i letos opět zapojil do veřejného života v Roztokách tím,
že jsme před Vánocemi s kolegy založili
sbírku na podporu domu s pečovatelskou
službou a obědy pro děti ze sociálně slabších rodin navštěvující ZŠ Braunerova
v Roztokách.

Díky našim individuálním finančním příspěvkům se nám podařilo pro potřebné
vybrat částku 10 400 Kč. Eaton jako zaměstnavatel se rozhodl naše snažení podpořit tím, že vybranou částku zdvojnásobil.
Celková věnovaná částka tudíž činí
20 800 Kč.

Děkuji tímto všem svým kolegům a managementu společnosti Eaton za to, že se v duchu
vize společnosti „We make what matters
work“ podílejí na tom, na čem opravdu záleží.


l

S přáním všeho nejlepšího v roce 2020
Kateřina Kočí
Office Manager, Eaton

Poděkování za přednášku
Dne 20. listopadu proběhla v městské knihovně velmi
zajímavá přednáška „Botanické poklady Roztok a jak o ně
pečovat“ p. Mgr. M. Štefánka a p. Tomáše Zděbla.
Chtěla bych jim tímto poděkovat nejen
za zajímavé údaje o rostlinách, ale i za informace, které si stále plně neuvědomujeme, jako například to, že kvalitně udržovaná krajina poskytuje hodnotný estetický
prožitek člověku a vtištěný obraz krajiny si
neseme ve svém podvědomí dlouhá léta.

Proto bychom ji neměli zanedbávat ani
drasticky měnit. Pan Zděblo mě již dlouhou dobu inspiruje svým nadstandardním
přístupem k údržbě krajiny a péčí o naše
okolí, velice se mi líbila i jeho vzdělávací
vycházka přímo v roztocké přírodě. Oceňuji i to, že se věnuje mládeži a vede ji

svým příkladem k úctě k tomu, co jsme
zdědili po svých předcích.
Věřím, že díky takovýmto lidem se to
krásné a vzácné, co roste v našem bezprostředním okolí, zachová a nezmizí.
Proto inspirujte, pracujte a vzdělávejte
nadále, vaše práce není marná!


l

Hodně úspěchů přeje

MUDr. Renáta Neudorflová

ÚHOLSKÝ BLEŠÁK
aneb bleší a rukodělné trhy

15.2.2020, sobota
10-14:00 hodin
Úholičky, Náves č.p. 10
ve vnitřních prostorách - v sále

Neradi vyhazujete věci? Přijďte prodávat na blešák…
Rádi vrátíte věcem smysl? Přijďte nakoupit na blešák…

Prodejci poplatek 100,-Kč/místo, registrace předem nutná!
Podrobné informace emailem.

Kontakt pro informace a registraci:
jarcadoxa@centrum.cz, 608 935 156
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Na prahu nového roku
Rok 2020 bude pro naše město ve dvou ohledech opravdu
klíčový.

Nová škola v cihelně

Bude (doufejme) postavena nová základní
škola na pozemku v Žalově, a to v místě bývalé cihelny, posléze skladových hal a zařízení firmy Barum a ještě nedávno plánované VTP Žalov. Půjde o obrovskou investiční
akci, jejímž cílem je vyřešit, alespoň na několik let, kapacitní krizi roztockého školství. Příprava stavby školy se rodila v bolestech, ale věřím, že výsledek bude skvělý.
Druhý úkol bude méně viditelný, ale
ještě důležitější. V roce 2020 bychom měli
přijmout nový územní plán města a stanovit tak závazné parametry jeho rozvoje
na další dvě desetiletí. Předchozí, dosud
platný územní plán, vznikal v porevoluční
atmosféře v letech 1990–94 a definitivní
znění bylo formálně schváleno zastupitelstvem v polovině roku 1995. Navazoval
na velkorysou prvorepublikovou zastavovací koncepci horních Roztok, což je vidět
zejména v oblasti Solník, a současně byl
obranou proti vedení vnějšího pražského
silničního okruhu přes Solníky a Žalov.
Z území dosud vymezeného pro vedení
dálnice se staly plochy rezidenčního bydlení.

V průběhu předchozích let byly ještě přijaty tři změny územního plánu. Velmi nešťastná změna č. 1 z roku 2000, která významně rozšířila zastavitelnost oblasti
Dubečnice, a dále dílčí změny č. 2 (2005)
a č. 4 (2017). Změna č. 3 byla v průběhu
projednávání zrušena.

Územní plán –
budoucnost města
Příprava nového územního plánu nebyla
jednoduchá ani rychlá. Začalo se na něm
pracovat již v roce 2004, ale po volbách
na podzim 2006 byly práce zastaveny a navržená koncepce odmítnuta.
Znova se na něm začalo pracovat až
v roce 2016, kdy zastupitelstvo schválilo
jeho zadání. Zpracovatel (MÚ Černošice)
však postupoval neúnosně pomalu. V roce
2018 se této role ujal nový zpracovatel,
i když s využitím dosavadního jedenáctičlenného týmu architektů. 9. prosince 2019
byl nový územní plán představen veřejnosti na veřejném projednání. Bylo milým překvapením, že vzbudil značný zájem veřejnosti, a to nejen návštěvností vlastní akce,

ale zejména množstvím námitek a připomínek, které byly v zákonné lhůtě na MÚ
podány. Návrh územního plánu není pochopitelně dokonalý, proto je třeba důkladně všechny nedostatky před jeho schválením odstranit. Například překvapilo, že
do nového plánu nebyly zahrnuty úpravy
vycházející ze změny č. 4. Velký odpor veřejnosti vzbudilo také potenciální umístění
kompostárny v polích u Holého vrchu atd.
Ne všechny námitky a připomínky občanů
byly pochopitelně relevantní a některé byly
protichůdné. Značně odlišně od vůle veřejnosti také vidí budoucnost města developeři, majitelé rozsáhlých pozemků na tzv.
rozvojovém území, ale i vlastníci jednotlivých, potenciálně stavebních pozemků.
Proto bude následovat ještě několikaměsíční proces dalšího projednávání, aby výsledek byl pro město a jeho obyvatele co nejlepší. Troufám si říci, že schválení nového
územního plánu bude nejvýznamnějším
rozhodnutím zastupitelstva v tomto volebním období. 
l
Stanislav Boloňský

Přání do nového roku
Vážení a milí spoluobčané,
na přelomu roků se zamýšlejí nejen státníci, ale asi každý přemýšlivý člověk. Možná, že někdo nespojuje hodnocení toho,
co uběhlo, právě s koncem roku, ale s jiným nahodilým datem. V tom uplynulém
roce mě snad nejvíce zarazila skutečnost,
jak vysoké procento obyvatel by si přálo,
aby se vrátily staré časy, nebo spíše starý
socialistický řád. Otázka, jak je to možné,
mě trápí stále, ale vysvětluji si to tím, že
velká část populace tyto časy už nepamatuje. Často se mluví o frontách na maso
a jiné zboží, nemožnosti vycestovat, nesvobodě říci svůj názor, chodit do kostela.
Méně už se vzpomíná na paradoxní jev
minulého režimu, kterému můj bývalý
učitel říkal zákon socialistické predestinace. Totiž tomu, že kdo neměl dobrý kádrový původ, nemohl ve společnosti pracovat
podle svých přání a schopností a tvořit
svůj osud. Nemohl třeba na střední nebo
vysokou školu, ale i pokud by se tam do-

leden 2020

stal, nedosáhl na vedoucí funkci. Paradoxně tak děti proletářů, kteří se za první
republiky snažili a dosáhli třeba postu ředitelů, byly již hodnoceny jako „buržousti“ a spadla klec na dlouhá léta. Ano, často
i mě popadá smutek, že obrovské nadšení
roku 1989 někam zmizelo, že jezdí moc
aut a létá stále více letadel. Když se však,
ve svých úvahách, vrátím do našeho města, na zem, jako přízemní člověk – co se tu
změnilo? Je to až neuvěřitelné. Osobně
snad nejvíce oceňuji, že obec je plynofikovaná a neuvěřitelně se zmenšilo zatížení
ovzduší z topenišť – kde dříve doutnalo
hnědé uhlí a SO2 se valil ulicemi, je dnes
hlavní zátěží smog z automobilů. Elektrický proud je dodáván téměř bez poruch,
zatímco dříve každá bouřka znamenala
výpadek. Telefon má dnes skoro každý –
dříve ho mohl získat jen významný, nebo
postižený člověk. Hromadná doprava je
dnes lepší než v některých částech Prahy.
Vůbec jsem nevěřil, že se dožiju toho, aby

jezdil vlak Praha–Roztoky. Vyrostlo i náměstí, cesta do Prahy již nevede přes závory, máme kvalitní pitnou vodu a většina
obce je odkanalizována. Když jsem se
v roce 1990 dostal do Bavorska, divil jsem
se, že tam i na vesnicích měli vyasfaltované ulice. V té době u nás byla většina ulic
s nezpevněným povrchem. Dnes naříkáme, že na mnoha místech máme hrbatý,
nekvalitní asfalt...
A tak jsem si řekl, že vám popřeji
do roku 2020 nejen hodně zdraví, ale také
otevřené oči a mysl. Radost z toho, že lidé
mohou svobodně chodit do Sokola, mezi
skauty, hlásit se k různým církvím a snažit
se, aby bylo ještě lépe. Přeji nám všem,
abychom se dovedli radovat z toho, co
máme, a po celý rok nás vedlo vánoční
přání – POKOJ VÁM.


l

Martin Štifter
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Výbušný advent
Prosincové číslo Odrazu se snažilo navodit vánoční náladu.
Ponořili jsme se do historie ozdob, připomněli si starodávný
Štědrý den, jaké zvyky zpestřovaly svátky, dozvěděli jsme
se, kde Vánoce společně uvítat, kam jít na koncert, a článek
A zase přichází advent… dodal tip i na netradiční vánoční
dárek.
O jiném dárku, který čas adventu nadmíru otravuje, bohužel nikdo nemluví a ani
z minulosti si nevzpomínám, že by někoho znepokojoval. Naše město se mění
ve střelnici, rok od roku s těžším kalibrem,
letos nasazeným už od poloviny prosince.

Pálí se v kteroukoli denní i večerní dobu,
dokonce i teď, dávno po Silvestru. Řada
měst nesmyslné používání pyrotechniky
zakázala, některá omezila pouze na Silvestra, často ještě jen ve vyhrazeném čase,
např. 18.00–0.15 hod. Zkuste si představit,

že ne všichni oslavenci chtějí vítat Nový
rok do rána a že někteří dokonce nastupují i 1. ledna do práce.
Přimlouvám se, aby příští adventní přípravy zahrnovaly nejen příjemné čtení
o svátečním čase, ale ze strany vedení města i určitá pravidla, která vymezí přístup
k této „zábavě“. Většinu slušných lidí otravuje. Rádi bychom si adventní čas vychutnali v klidu a zamyšlení. K tomu je totiž
odpradávna určen.


l

Daniela Kupsová

578 podpisů pro lepší Roztoky
V polovině prosince Sdružení Roztoč naplnilo jeden ze svých
méně využívaných bodů ve stanovách – participaci na občanském dění v Roztokách.
Kdo nevíte, o co jde: Advent nám přinesl
nejen kapříky a fronty na poště, ale také
návrh nového územního plánu pro celé
Roztoky. V něm se objevila kompostárna
na městských pozemcích u Holého vrchu,
jejíž realizace by mimo samotného objektu
znamenala vybudování velké obslužné
cesty od Rozcestí Žalov a de facto zničení
krajinného rázu této oblasti. Návrh územního plánu byl městem zveřejněn a poté
představen na veřejném projednání. Mnoho lidí vyděsila jednak samotná kompostárna s obslužnou cestou, jednak situace, kdy se zdálo, že téměř nikdo není schopen podat k této věci námitku (tj. něco, co
má váhu), protože to může udělat pouze
vlastník dotčených pozemků, což jsou
v tomto případě povětšinou lidé v Roztokách nežijící. Po chvíli váhání a sociálních
nejistot (a mnoha telefonátech od mnoha
lidí, že by chtěli zasáhnout, ale nevědí jak)
jsme se rozhodli podat námitku za Sdružení Roztoč – jako zástupce veřejnosti. To
znamenalo sehnat minimálně 200 podpisů
v maximálně 2 dnech, protože více nám
po studiu materiálů, práci na námitce
a konzultacích s odborníky nezbylo.
A protože jsou šílené akce v šílených termínech naše silná stránka, šli jsme do toho.

pořizovatel Ing. Arch. Boček spolu s pověřeným zastupitelem panem Richterem,
o námitkách musí podle p. Bočka rozhodnout zastupitelstvo.
Město následně připraví zadání
na změnu ÚP a podle něj zpracovatel
(Atelier T-plan) návrh upraví.
Na základě přepracovaného návrhu proběhne opakované veřejné projednání.
Dobrá zpráva je, že námitku proti umístění kompostárny podalo samo město,
a tak lze očekávat, že z návrhu ÚP tenhle
nápad „vypadne“.
Pro vypořádání všech námitek a připomínek je v téhle chvíli hodně důležité zapojení zastupitelů. Znají důvody, které za námitkami a připomínkami stojí? Vnímají je
jako důležité? Budou informovaní a aktivní? To je úkol i nás jako občanů, abychom
je s našimi pohledy seznamovali a pomohli
jim se v problematice zorientovat. Pokud
o našich problémech, potřebách a představách nebudou vědět, těžko nás v jejich prosazování mohou zastupovat. Za nás můžeme slíbit, že dění kolem územního plánu
budeme dále sledovat a informovat vás
o něm, rozhodně ale neuškodí, když totéž
budete chtít po vašich zastupitelích i vy.
Koneckonců, od toho tu jsou.

Námitku jsme podali a teď čekáme, co se
bude dít dále – cílem v tuto chvíli je, aby se
kompetentně rozhodlo o změnách a ty se
zapracovaly do nového návrhu ÚP. Nejdříve proběhne vyhodnocení připomínek
a námitek, které mohou, ale nemusejí být
akceptovány. O připomínkách rozhodne

„My“ v tomto případě znamená nejen
Roztoč, ale i neformální skupinu lidí velmi
se s Roztočem personálně kryjící, jejímž
cílem je monitorovat především „zelená“
témata v Roztokách a okolí. V tomto případě jsme se snažili nastudovat ÚP, jakmile
byl veřejný, na veřejném projednání
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i po další týden jsme si svůj obrázek upřesňovali a poté připravovali text námitky
(a dalších připomínek), konzultovali
v Černošicích, studovali vyhlášky, telefonovali s bambilionem lidí a všechny tyhle
věci, které si asi dokážete představit. A přidalo se k nám nečekané množství lidí, kteří
stejně jako my bez nároku na jakoukoliv
odměnu věnovali svůj čas a odborné i jiné
znalosti a kterým bychom chtěli velmi poděkovat: odborní poradci v oblasti územního plánování a právních pojmů a formulací, 4 domácnosti, které sbíraly celou
neděli podpisy, roztočí kancelář, kde
v pondělí téměř nemělo smysl zavírat dveře, všichni ti, kteří obcházeli a informovali
své sousedy a známé, nebo si archy prostě
vytiskli a podepsané nám je doručili. Výsledkem nebylo jen pro nás naprosto ohromujících 578 podpisů, ale především několik dní plných lidských a sousedských
setkání, hovorů, vyprávění a sdílení
a spousty pozitivní energie.
Ano, přicházeli i lidé naštvaní, ale nebylo
jich mnoho. Většina z těch 578, kteří se
k námitce připojili, byli pozitivně naladění
aktivní lidé, které zajímá, co se kolem nich
děje – a velmi rádi přiloží ruku k dílu, aby
se to dělo o něco lépe. Snad v tom budou
pokračovat i dále.
Ale nebylo by rozumné takhle silný zdroj
a energii využít dříve než při projednání již
„hotové“ věci? Třeba bychom si tím ušetřili nutnost velkých úprav návrhu. A třeba by
pak ti, kterým na městě záleží, získali i pocit, že „městu“ naopak záleží na nich.


l

Terezky Kněžourková a Klinkerová,
Zuzana Šrůmová
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Územní plán
V době předvánoční, kdy panuje všude shon, lidé shánějí dárky, ženy pečou
vánoční cukroví a děti se již nemohou dočkat Ježíška, právě do této rušné
doby bylo vedením města, zodpovědným architektem za výkon územně
plánovacích činností panem Ing. arch. Bočkem a zastupitelem pro územní
plánování panem Ing. Zdenkem Richterem vyhlášeno veřejné projednání
nového územního plánu.

Tvorba územního plánu je velmi důležitý
krok pro budoucí vývoj našeho města,
po kterém všichni pocítíme, jestli jsme vykročili správným směrem. Jak výstižně řekl
pan zastupitel Richter: „... je na nás, jakým
směrem se bude vývoj našeho města ubírat.“ Já bych na to tak trochu odpověděla:
Výrazná morfologie krajiny – údolí meandrující řeky Vltavy, prudké údolní svahy
a náhorní planina protnutá levobřežními
přítoky Vltavy, nám napovídá, jakým směrem se může tento vývoj ubírat. Jen jediným – západním – směr Žalov.
Před několika měsíci jsme se na jednání
zastupitelstva města dozvěděli, že město
Černošice z kapacitních a časových důvodů stále posouvá přípravu nového územního plánu a navrhuje městu Roztoky, aby se
ono samo ujalo tvorby územního plánu.
Většina zastupitelů souhlasila, a tak byl návrh přijat. Také jsem souhlasila. Byla jsem
nadmíru přesvědčená, že je dobré, když
dozor nad územním plánováním bude přidělen jednomu ze zastupitelů koalice, někomu, kdo v Roztokách žije, komu na Roztokách záleží, zná každý jeho kout, zná lidi

a jejich problémy. Takový by měl být člověk, který je oprávněn se věnovat územnímu plánování.
V prosinci se objevil na úřední desce již
vypracovaný návrh územního plánu. Zpracovatel územního plánu byl Atelier T-plan,
s.r.o., a jeho tým. Pročítala jsem list po listu,
prohlížela plánky a nechtělo se mi věřit, že
na to dohlížel stejný člověk, o kterém jsem
výše psala. Mám důvodné podezření, že lidé
z Atelieru T-plan, kteří tento projekt vytvořili, nevytáhli paty z ateliéru. Nic ve zlém,
pane zastupiteli a pane určený architekte,
ale z tohoto dokumentu vyplývá, že jste
v některých lokalitách Žalova a Roztok nikdy nebyli, i když v Roztokách žijete již
dlouho.
V úvodu projektu se vznosně píše, že přírodní hodnoty je nutno chránit před přímými i nepřímými vlivy z výstavby a dalších
činností a aktivit souvisejících se stavbami
a s rozvojem města, které by mohly ohrozit
jejich charakter, funkčnost a celistvost, mluví se o prostředí s dlouhodobou sídelní
a kulturní tradici, mluví se o přiměřenosti
rozvoje, se zamezením rizik, která by vedla

k přetížení území nežádoucí suburbanizací,
mluví se o zachování tradic a hodnot prostředí, respektování krajinných limitů,
o ochraně a rozvíjení míst vyhlídkových
bodů. Také se v tomto dokumentu objevuje
věta: Urbanistická koncepce ÚP vylučuje
vývoj města směrem k charakteru satelitu
Prahy – ve smyslu noclehárny. To vše, co se
zde píše, nekoresponduje s přiloženými výkresy. Tam se naopak objevily takové návrhy, které zvedly velkou vlnu nevole u místních obyvatel. Nechci tady a teď rozebírat
sporná místa projektu, protože jich není
zrovna málo, a věřím, že tomuto tématu
bude věnován prostor na jednání zastupitelstva. Chci jen důrazně upozornit na to, že
o dalším vývoji města by nemělo rozhodovat pár vyvolených. Město je nás všech.
Všech, kteří tady žijeme a chceme žít, a proto máme právo se podílet na jeho budoucnosti, na jeho vývoji a zkrášlování.
Proto chci apelovat na ty, kteří mají osud
dalšího rozvoje našeho města v rukách, aby
maximálně komunikovali s občany a citlivě postupovali při přípravě nového územního plánu. Aby se zabývali všemi námitkami, ale také všemi připomínkami
občanů. To je demokratická a správná cesta
k citlivému rozvoji našeho města a cesta
l
ke spokojenosti nás všech. 
Děkuji.
Eva Sodomová

zastupitelka

I tohle patří k demokracii
Když mi bylo nějakých sedm nebo osm let, naučil mě táta dvě věci z těch
v životě nejdůležitějších: prohrávat a mít respekt k protihráči, soupeři,
protivníkovi, prostě k tomu, kdo je na druhé straně hřiště nebo stolu. Stokrát,
tisíckrát se mi to v životě hodilo. A mám vždycky radost, když se stejně
zachová i ten na druhé straně.

Na říjnovém zastupitelstvu jsem apeloval
na své kolegy, aby doporučili radě města
revokovat rozhodnutí o zvýšení rejstříkové kapacity základní školy. Tvrdil jsem –
a popsal to pak v Odrazu – že pro zvýšení
na 1100 žáků není žádný logický důvod
a že se tím zbavujeme šance regulovat
vstup žáků s trvalým pobytem mimo školský obvod. Zastupitelé můj návrh výraznou většinou nepodpořili a já pak stáhl
druhý návrh, aby ředitelka školy každý
rok vyhlašovala směrnici, kterou stanoví
počet prvních tříd a žáků v nich. Přesně
to, co popsal v listopadovém Odrazu kolega Martin Matas. Stáhl jsem ten návrh,
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protože jsem se obával, že by argument
ředitelky vůči nepřijatým žákům mimo
školský obvod „jste vyřazeni na základě
mé směrnice a kritérií“ nebyl dostatečně
silný proti právu rodiče na svobodnou
volbu školy, pokud by nebyl podepřen
faktickým nedostatkem míst ve škole,
tedy nízko nastavenou rejstříkovou kapacitou.
Uplynul měsíc, jednala školská rada
a sešla se i pracovní skupina ke kapacitě
základní školy a počátkem prosince rada
města o rejstříkové kapacitě základní školy jednala znovu. Zvážila všechny argumenty a své předchozí rozhodnutí revoko-

vala a ředitelce školy uložila zvýšit
rejstříkovou kapacitu základní školy
na 1025 žáků, tedy na ten „teoreticky maximální“ počet, který by mohl příští rok
přijít.
Teď už nic nebrání tomu, aby ředitelka
školy stanovila předpokládaný počet prvních tříd a žáků v nich pro školní rok
2020/2021, „přespolní“ nad tento limit
odmítala a Roztoky se začaly chovat stejně
jako naši sousedi. A já mám dobrý pocit,
že naše rada města umí uznat argumenty
toho na druhé straně stolu.


l

Jarda Huk
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Čím víc pruhů, tím víc Adidas?
V návrhu územního plánu se vedle slavné kompostárny
objevily také mariny (množné číslo!) a lávky přes Vltavu.
Jaký je ale vlastně u těchto „zařízení pro rekreaci“ vztah
kvantity a kvality? Bude s nimi „u vody víc pohody“, nebo (i)
v tomhle případě platí, že méně je někdy více?

Návrh ÚP o nábřeží Vltavy říká: „Tento
prostor je ... velmi exponovaný, až přetížený s obtížně řešitelným kompromisem
mezi hodnotami přírody... silniční, železniční i lodní dopravou, příměstskou rekreací, ochranou území před povodněmi…“
a „vymezuje nové příležitosti pro rozšíření
rekreačních ploch vč. využití ostrova...
a navrhuje posílit a zatraktivnit podmínky
pro kotvení a plavbu malých rekreačně
sportovních plavidel (mariny, půjčovny
lodí, přístaviště apod.).“
S první částí citovaného textu jde jen
souhlasit, zato ta druhá se s tou první podle mého docela bije. Alespoň co se rekreačního využití týká. Přes všudypřítomnou
a relativně vysokou úroveň hluku z dopravy a malý plošný rozsah má zelené nábřeží
Vltavy mezi ústím Únětického potoka (Zámečkem) a přívozem charakter klidové
zóny. Je tu málo asfaltu, zato dost trávy,
„Péňa“ je alespoň zčásti schovaná za protipovodňový val a příkré svahy vltavského

kaňonu přinášejí pocit (nebo iluzi) přírodního charakteru místa. Bloumají tady osamělí pejskaři a vysedávají rybáři. Nemyslím, že by bylo potřeba „atraktivitu“
tohohle místa nějak zvyšovat. Naopak, další stavby, především lávky, by současný
charakter místa značně poškodily. Jak si
jejich citlivé zasazení do okolí představují
architekti, napoví vizualizace z Územní
studie Roztoky-přívoz.
Určitě je možné namítnout, že ne každý
vidí estetické hodnoty nábřeží v tom samém a jsou i lidé, kterým je nějaká estetika
buřt. Ani oni by ale z výsledku navrhovaného zatraktivnění lokality nemuseli být
úplně nadšeni. Cílem zatraktivnění je totiž
přivést někam více lidí a pěknými příklady
atraktivních míst v okolí Roztok by mohly
být Tiché údolí, kam už místní o svátcích
a víkendech raději nepáchnou, nebo pravý
břeh Vltavy, který je návštěvnicky atraktivní tak, že pohyb po cyklostezce (a jediné stezce vůbec) je se psy nebo dětmi mís-

Pro zlobivé – altán!
Městská rada na své schůzi 9. října odhlasovala záměr pořízení „altánu“ (vzhledem
k plánované finanční částce spíš přístřešku) pro mladé, tedy spíše děti 15+, kteří
nemají po škole nic moc na práci, potulují
se po městě a útočiště často nacházejí v altánku u DPS nebo poblíž restauračních zařízení, kde ruší ve večerních hodinách rezidenty, kteří chtějí tou dobou už spát.
Argument je následující – Postavíme altán,
nejlépe v parku na náměstí, a bude od nich
klid, nebudou tolik na očích… Vždyť takový
prostor potřebují, nemají se kde scházet…
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A je to vůbec pravda? Nebude altán naopak podporovat rizikové chování? Chceme tímto způsobem motivovat mládež
k pozitivnímu způsobu trávení volného
času?
Základní škola Zdenky Braunerové má
specialistu primární prevence a zároveň
pracuje s profesionálně zpracovaným aktuálním Preventivním programem na roky
2019–2020, který si organizuje sama. Ale
právě proto, že škola má funkční preventivní program, je zapotřebí se důkladně
zabývat spíše prevencí ve městě.

ty pěkně „o hubu“. Přívoz, resp. jeho
intervaly, sice nejsou úplně ideální a vyhovující, protože neodbaví pohodlně všechny zájemce o cestu přes vodu, na druhou
stranu – neodbaví všechny zájemce o cestu
přes vodu a reguluje tak množství lidí, kteří se na roztocké straně řeky vyskytují
a „rekreují“. S lávkou (lávkami) by se
počet návštěvníků, využívajících nábřeží
řeky, mohl zvýšit do té míry, že by pro velké
množství lidí přestalo být místem k odpočinku a kontaktu s přírodou. Totéž jde říct
o marinách, které budou sloužit poměrně
malé skupině lidí, zato se na ně budou muset dívat všichni, kteří půjdou okolo.
Roztoky leží v silně (pře)urbanizované
krajině a je zcela pochopitelné a zároveň
zřejmé, že lidé k odpočinku využívají poslední zbytky přírodních území v jejich
okolí, ať už se jedná o nábřeží, Tiché údolí,
nebo velkou trojku Holáč/Řivnáč/Leváč.
Při tom všem vylepšování a zvyšování
atraktivity by se myslím stálo za to zamyslet nad tím, kolik lidí o ně vlastně opravdu
stojí a jestli ta místa nejsou náhodou cenná
přesně taková, jaká jsou, a krásná taky tím,
že se jim zatím všeliké to vylepšování
a zvyšování atraktivity vyhnulo…
P. S.: A pokud bychom si už od mariny
a pevného spojení s druhým břehem
opravdu nedokázali odpomoci, bylo by
lepší tyhle nápady realizovat někde, kde se
nebudou tolik pohledově uplatňovat. Pro
marinu se nabízí místo na jih od ústí Únětického potoka, kde ostatně stávala svého
času loděnice, přemostění Vltavy by šlo
snad lépe vést v místech, kde už obdobná
stavba stojí – u zdymadla.


l

Tomáš Zděblo
spolek Jestřábník

Nechybí dětem naopak klub či nabídka
dalších volnočasových aktivit, které jim
město po opuštění školních tříd nabídne?
Neměl by být základem jakýsi OPEN
HOUSE s kvalitním zázemím nabízející
náplň volného času? Na koalicí původně
plánované nízkoprahové centrum nejsou
peníze, prioritou je škola, ale asi bychom
v první řadě měli přemýšlet o celkové koncepci sociální prevence a prevence kriminality. Ministerstvo vnitra každý rok vyhlašuje dotaci v rámci Programu prevence
kriminality, a to nejen na Asistenta preven-
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ce kriminality, který bude pracovat v terénu, chodit pěšky a bude ve spojení
s městskou policií a příslušným Odborem
vnitřních a sociálních věcí městského úřadu, ale zároveň na víkendové akce a výlety
pro děti, na podporu sportovišť a plácků,
kde bude zajištěna sociální práce s cílovou
skupinou atd. Vzhledem k tomu, že se naše
město rozrůstá a původní prognóza odhadla výsledný počet obyvatel na 12 000,

měli bychom se připravovat i v této oblasti.
Opozice proto navrhne vypracování Plánu
sociální prevence a prevence kriminality
města Roztoky na nejbližší roky. Pak budeme moci využívat výše zmíněných dotací.
Pro altán bez promyšleného záměru ruku
l
nezvedneme. 
Marcela Šášinková, Marie Dvořáková

zastupitelky,
Společně PRO Roztoky a Žalov

Redakční poznámka:
V rámci objektivity je třeba podotknout, že vyjádření autorek článku
o argumentaci, která měla stavbu
altánku odůvodnit, není pravdivé,
viz Materiál pro zasedání rady
č. 14/2019. V článku jsou i další
nepřesnosti, proto v příštím čísle
nabídneme prostor k vyjádření též
l
předkladatelce návrhu. 

O čem se hádají za humny (a týká se to i nás)
Jako rodilý Pražák periferně sleduji situaci ve své bývalé domovině, zejména
v Praze 6, kde jsem jako kluk cvrnkal kuličky.

V této městské části vycházejí tři časopisy,
které dostávají obyvatelé zdarma do svých
schránek.
A není od zajímavosti si přečíst, co mají
místní za lubem a co je trápí, neboť to má
často přesah i do našeho sousedního městečka.

Jet, či nejet do Turecka?

Ponechám stranou politické rozmíšky
v zastupitelstvu, jejichž důvodem je skutečnost, že zatímco Praha (oprávněně) kritizuje politiku Číny a Ruska, oficiální delegace radnice Prahy 6 zavítala na přátelskou
návštěvu do Turecka, a to krátce po protikurdské invazi do Sýrie. Je ale třeba dodat,
že šlo o setkání zástupců asi 50 světových
měst kvůli ochraně kulturního dědictví.
(Nezávislý?) čtrnáctideník Naše Praha 6
ostře napadá velkou pražskou radnici
za restriktivní opatření v pražské dopravě.
Výmluvný je titulek: „Dopravní teror
v Praze. Ekomagistrát nepřiměřeně utahuje
šrouby!“ Je to m. j. ještě reakce na „zklidňování (zpomalování) dopravy“ a nedovařený nápad s mýtným na severojižní magistrále a Jižní spojce bez dokončení vnitřního
i vnějšího okruhu, což by prakticky znemožnilo přespolním přes Prahu projíždět.

Současné i budoucí
pražské mosty
Podzimní číslo tohoto časopisu se zabývá
situací s pražskými mosty, jejich opravou
a výstavbou nových. Problém je zejména
s oblasti Holešovic a Karlína, neboť Libeňský most je v havarijním stavu a podobně
je na tom i most Hlávkův. Je zvažována výstavba nového mostu v Karlíně, ať již v oblasti Manin nebo Rohanského ostrova. Autor článku upozorňuje na to, že chybějí
ještě dva mosty na severním okraji Prahy
– z Podbaby do Bohnic (realizace do roku
2030?) a zejména Suchdolský most, který
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se má stát součástí severozápadní části
pražského vnějšího silničního okruhu.
Proti němu ovšem úspěšně již 30 let bojují
MČ Praha Suchdol i Březiněves. Tvrdí, že
by stačilo postavit nízký most do Bohnic
a vnější okruh vést severněji od Prahy. Je
třeba korektně přiznat, že původní trasa
okruhu měla vést v linii Klecany–Roztoky,
blízko kamenolomu. Pozůstatkem této
koncepce z poloviny 30. let 20. století je třída Jana Palacha, původně Okružní třída,
která svým ramenem měla směřovat k přemostění údolí.
Námitkami Suchdola je i to, že původně
čtyřproudová komunikace byla rozšířena
na šestiproudovou dálnici a přes katastr
MČ by měla směrem k Horoměřicím pokračovat mělkým tunelem. To fakticky vylučuje v této trase nějakou výstavbu, snad
kromě městského parku či sportovního
areálu. Most by měl být dvoupatrový, dlouhý 604 a vysoký 83 metrů nad Vltavou.
Jeho výstavba pochopitelně neprospěje ani
krásnému vltavskému údolí. Ředitelství
silnic a dálnic plánuje zahájení stavby
v roce 2024. Takových termínů již ale bylo
několik … nechme se tedy překvapit.
Ještě drobnost – byl úspěšně vysoutěžen
zhotovitel nové lávky pro pěší a cyklisty
ze Stromovky do Troje, která má stát
128,25 milionu Kč a má být hotova do konce roku 2020. Bude široká 4 metry a její
životnost má být 100 let.

Bubenečské nádraží má naději

Pokud stejně jako já s obavami hledíte
z vlaku na opuštěné nádraží v Bubenči,
které dosud pomalu chátrá, snad vás potěší
informace (z časopisu Vaše 6), že o tento
objekt projevilo ve veřejné soutěži zájem
padesát (!) subjektů. Porota pustila do druhého kola nejlepších pět projektů. Rada
MČ Praha 6 pak schválila vítězný záměr
na provozování budovy nádraží Praha-Bubeneč, kterým je projekt „Stanice 6“ auto-

rů Preisler, Kontra a Krb. Objekt nejprve
radnice v intencích vítězného záměru zrekonstruuje a poté pronajme na 10 let
za 100 000 Kč (bez DPH) ročně.
Doufejme tedy, že krásné rakousko-uherské nádraží v Bubenči nestihne osud
jednoho z nejhezčích v Praze – pod Vyšehradem, které se rozpadá, ačkoli je kulturní památkou. Nad rámec této informace
připomínám, že na bubenečském nádraží
padl během Květnového povstání i občan
Roztok Josef Žirovnický a nedaleko něj
Miloslav Vraštil.
Doufejme, že součástí obnovy nádraží
bude také pietní místo připomínající tuto
událost.

Na letiště vlakem,
nebo metrem?
Zajímavá debata se také rozvinula ohledně
vedení trasy železnice na letiště V. H. v Ruzyni. Původně měla vést hlubokým tunelem (cca 50 m pod povrchem) pod Ořechovkou, ale po protestech tamních
obyvatel a Fyzikálního ústavu ČAV byla
linie trati posunuta pod Norbertov a Střešovice. To ovšem zase zvedlo odpor místních, přesně v duchu anglického přísloví:
„Jsem jednoznačně pro výstavbu, ale ne
pod mými okny“. Na dalších stránkách
upozorňuje čtenář, že předpokládané náklady na výstavbu lze očekávat dvojnásobné oproti předpokládaným 14 miliardám
a že lepší by bylo tyto peníze investovat
do prodloužení trasy A metra směrem
k letišti.
Doufejme, že nepůjde o nekonečnou
diskusi jako ve věci severozápadní části
pražského silničního okruhu, která „úspěšně“ probíhá již přes 80 let.
l

Stanislav Boloňský
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Školní okénko
Vážení rodiče,
i v novém roce se zde hlásíme s pravidelnou rubrikou o zajímavých akcích roztocké ZŠZB. Jsme tu tedy opět s informacemi
o dění v naší škole a zprávami pro rodiče
všech žáků.
Konec prosince se nesl samozřejmě
ve znamení oslav Vánoc – ve třídách proběhly vánoční besídky či představení pro
rodiče, mnoho tříd vyjelo za vánoční atmosférou do Prahy i jinam, uspořádali
jsme ve škole výstavu betlémů vyrobených
školními dětmi, 20. prosince dopoledne
proběhlo tradičně „zpívání koled na schodech“ a netradičně jsme zhlédli pestrý vánoční program v malém multifunkčním
sále školy, kde vystoupili pod vedením
paní učitelky Petry Fejfarové nejen žáci, ale
i učitelé.
Žáky II. stupně velmi zaujal i program
v rámci „prevence“ připravený Dominikem Nekolným, což je český jezdec, který
vyhrál na šampionátu v Číně mistrovství
světa pod hlavičkou Mezinárodní cyklistické unie v disciplíně BMX Flatland.
Na kole nám předvedl skvělé triky a zároveň tvrdí: „Žít se dá bez alkoholu, cigaret
i drog. Všechno jde, když se chce.“ Působivá jsou jeho slova asi proto, že sám je potetovaný od hlavy až k patě. (Fotografie
z akcí – viz webové stránky ZŠZB.)
Nyní v lednu už však vrcholí poslední
dolaďování známek na blížící se pololetní
vysvědčení. Proto přeji dětem, rodičům
i všem ostatním mnoho štěstí, úspěchů
a zdraví po celý nový rok 2020.
Věra Zelenková

Vlastivěda na Levém
Hradci – 4. A, 4. B
V pátek 29. 11. 2019 jsme se výukou vlastivědy přesunuli přímo na Levý Hradec. Názorně jsme na kostele sv. Klimenta, prvním
křesťanském kostele v Čechách, pozorovali
prvky románského slohu. Na místě původního sídla prvních Přemyslovců jsme se
vrátili až do 9. století n. l. a prohlédli jsme
si v podzemí základy tehdejší rotundy. Ač
byl kostel v době gotické a renesanční několikrát upravován a rozšiřován, zůstala
nám spousta historických památek. Prohlédli jsme si dochované fresky na zdech,
místní varhany, krásnou řezbářskou práci
na sošce sv. Ludmily a další zajímavosti.
Máme štěstí, že žijeme na místě, kde vznikala historie českého státu. Příště míříme
v historii dál, na Pražský hrad.
Mgr. Monika Bromovská
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Jak jsme snili a neodletěli,
i když to celé bylo o létání – 5. D
Výstava v DOXU o létání a jiných snech je
nahlédnutím do vesmíru Petra Síse,
do světa fantazie, velkých putování a dobrodružných cest, vzpomínek a snů. Představuje ilustrace z jeho pěti autorských
knih, v nichž se létání a sny prolínají s tématem „vnitřní“ a „vnější“ svobody. Do galerie současného umění Dox jsme se s třídou 5. D vydali právě na ni. Vzhledem
k 30. výročí oslavy demokracie a pádu vlády jedné strany jsme si o autorovi Petru
Sísovi hodně povídali a jeho knihu Zeď
ve škole obdivovali. Právě příběh „Zeď –
Jak jsem vyrůstal za železnou oponou“
označil Václav Havel za „povinnou četbu
pro všechny, kdo si myslí, že svoboda je samozřejmostí“.
Ale výstava není jen o „zdi“, malý i velký
divák prochází jednotlivými místnostmi –
knihami, které může obdivovat v originále
kreslené na papír, ale mnohdy i na zeď samotným autorem. Pohltí ho příběhy a hlavně ilustrace k nim. V knize Tři zlaté klíče se
Petr Sís vrací do svého dětství, tentokrát
do tajemných uliček staré Prahy. Vzpomínkou z dětství je inspirovaná i kniha Robinson. Dobrodružný život francouzského
letce, dobrodruha a spisovatele Antoina de
Saint-Exupéryho inspiroval knihu Pilot
a Malý princ. A krásná kniha Ptačí sněm,
psaná podle perského eposu z 12. století, je
symbolickým příběhem o hledání. Ptáci
všech koutů světa se pod vedením moudrého dudka vydávají na dalekou a strastiplnou cestu k tajemné hoře Kaf, aby našli
svého pravého krále. Než přeletí sedm údolí – Hledání, Lásky, Porozumění, Odstupu,
Jednoty, Úžasu a Smrti – zůstane jich pouhých třicet. Ti nejvytrvalejší ale nakonec
svůj cíl najdou. Ne náhodou ji Petr Sís věnoval Václavu Havlovi, který byl a navždy
bude takovým českým „dudkem“.
Výstava se nám nesmírně líbila, projít se
dětskou knihou plnou fantazie je snem každého z nás, paní průvodkyně nás něžně
provázela, napovídala, směrovala a nutila
k přemýšlení. Výstava je pestrá a interaktivní a zapojí všechny smysly. Děti přemýšlely,
proč to autor viděl tak či onak, co tím mys-

lel, co by rády či nerady zažily ony, kreslily,
psaly, diskutovaly.
Na závěr jsme neodletěli v Gulliverovi,
ale chtělo se nám. Vzducholoď byla úžasnou tečkou za rozlétanou výstavou, spředenou ze snů a fantazie. Jděte na ni, ještě
na to máte leden 2020.
Petra Zwinzová, třídní 5. D

Simulované zastupitelstvo

Akce byla velice zajímavá. Vyzkoušeli jsme
si mnoho aktivit, které běžně provádějí lidé
v zastupitelstvu. Blíže jsme se seznámili
s náplní práce na městském úřadě a problematikou našeho města. Akce nás všechny i velice obohatila o cenné zkušenosti.
Děkujeme agentuře Agora, panu Novotnému, panu Boloňskému a paní Kazdové
za pomoc a strávený čas s námi. Velký dík
také patří ZŠZB za umožnění této přínosné
a zajímavé akce.
Třída 9. C

Vánoční vystoupení dětí 
z 1. A a 3. A v Domově Alzheimer
Tradiční vánoční vystoupení dětí z 1. A
a z 3. A v Domově Alzheimer mělo u klientů velký úspěch. Děti byly naprosto úžasné.
Krásně zpívaly a recitovaly. Závěrem předaly všem andělíčky pro štěstí. Zpěv koled
všechny moc potěšil. Všichni jsme odcházeli za vydatného potlesku a s vědomím, že
jsme předali ten nejkrásnější dárek. Slova
Davídka z 3. A nás dojala: „Bylo to krásné
a jsem rád, že jsme nemocné lidi tak potěšili.“
Mgr. Iveta Bártová, Ludmila Marušková
l
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S novým rokem nová předsevzetí
Vždycky když něco skončí, můžeme se těšit na to, co dalšího
se v našich životech objeví. Rok 2019 je již minulostí a my si
zvykáme na nové poslední dvojčíslí v letopočtu. Také v Lexiku za pár dní bude rozdávat pomyslné vysvědčení, skončí
první a začne druhé pololetí školního roku, což vám nabízí
možnost přihlásit se na některý z našich kurzů.

Naše kurzy v Lexiku i Insignis

Nabídku kurzů naleznete na webových
stránkách Lexik i Insignis. Pokud tam nenajdete, co hledáte, neváhejte nás kontaktovat, a pokusíme se společně nalézt řešení.
Máme databázi kvalifikovaných lektorů
a je běžnou praxí, že pokud se sejdou časové možnosti vaše a lektora, otevíráme kurzy přesně na míru vašim požadavkům.
Podívejte se na nové nebo staronové
kurzy, na kterých se můžeme v roce 2020
v Lexiku potkávat:

Logopovídání s Natálií

Od ledna se vracíme k oblíbenému Logopovídání s Natálií. Kurz je určen předškolním dětem nebo malým školáčkům (tj. 4 až
7 let). Pro zachování komorní atmosféry
a vzhledem k obsahu kurzu je jeho kapacita omezena na max. 6 dětí. Setkání budou
probíhat každých 14 dní, v úterý 16.30 –
17.45 hodin. Zábavnou formou se děti budou učit správné výslovnosti, dechové
podpoře, rytmizaci a dotknou se i grafomotorických cvičení.

Rodilý mluvčí anglického jazyka

Od února můžete v Lexiku na hodinách
konverzace slyšet britskou angličtinu. Lek-

tor, certifikovaný CELTA, tj. s kvalifikací
pro výuku angličtiny jako druhého jazyka,
vás připraví na zkoušky PET, FCE, TOEFL,
IELTS individuálně nebo v malých skupinkách. S námi si můžete vylepšit gramatiku,
slovní zásobu i výslovnost.

Jak si uklidit svůj život – 
Cyklus pro ženy
V březnu chystáme hned dva nové kurzy.
Znáte ten neodbytný pocit, že s jarním
úklidem si potřebujete uklidit také v sobě?
Vytřídit a vyhodit nepotřebné a udělat si
místo pro to, co skutečně chcete? Přijďte
do ženského kruhu, v němž se po tři víkendová setkání dotknete témat vlastního sebe-vědomí, -hodnoty, -disciplíny, vaší
vnitřní motivace věci dělat a s tím souvisejícího sebe-vedení. Především se ale
na chvíli zastavíte…

Pečovatel/ka o seniory

Vzdělávací centrum Insignis bylo osloveno SPCCH a přizváno ke spolupráci na pilotním projektu financovaném z grantového programu Dobré sousedství, jehož
výstupem bude kurz Pečovatel/ka o seniory.

Kurz bude probíhat kombinovanou formou studia (e-learning, prezenční dny
a praxe) a je velmi vhodný pro osoby blízké pečující o seniora. Studenti si osvojí nejen základní pojmy z psychopedie, fyzioterapie, gerontopedagogiky, ošetřovatelství
a práce u lůžka, péče o umírajícího, psychohygieny, etické výchovy ke zdraví, ale
také si ujasní základy práva a povinností
plynoucí z péče o seniory.
Velice se těšíme na spolupráci i na nové
studenty.

Kurz: první pomoc dětem

Kurz První pomoc dětem proběhne 25. 1.
2020. Stále máte možnost se přihlásit.

Letní tábory

Přihlašování na letní tábory (nejen pro
děti) spouštíme od 15. 1. 2020. Opět pro
vás chystáme RC Freeride Land, oblíbenou
Angličtinu na dovolenou, Malého objevitele, Češtinu pro cizince, Prázdninovou
školičku s Naty. Sledujte nás také na Facebooku.
Více na www.lexik.cz, www.insignis.cz
i na Facebooku.
V případě jakýchkoli dotazů pište
na info@lexik.cz nebo info@insignis.cz,
volejte na 733 643 642, 739 035 000.



l

Blanka Pekárková
koordinátorka Lexik, Insignis

Umělci z roztocké základní školy
Na počátku bylo slovo. A to slovo bylo fotokroužek. Ten jsme otevřeli v září
minulého roku pro žáky druhého stupně na Základní škole Zdenky Braunerové. S cílem patrným i z jeho názvu – „Učím se vidět“. Lektorem jsem já, mladý
fotograf, roztocký rodák, Attila Zinčak. Navazuji tak na tradici Yosaifa Cohaina,
izraelského fotografa, a jeho mezinárodních workshopů „Learning to See“.

Zároveň fotokroužkem rozvíjíme kulturní
aktivity spolku Salón Zdenky Braunerové,
zaměřeného na podporu talentovaných
mladých umělců. Loni se díky němu
a podpoře města mohla uskutečnit výstava
fotografií v roztockých kavárnách Kofííí
a Muzejní kavárně, na kterých jsem představil projekt Obrazy Roztok, který následně pokračoval pod záštitou Salónu i jako
výstava velkoformátových fotografií v Nádražní ulici. Spolu se základní školou jsem

leden 2020

uspořádal také třítýdenní kreativní
workshop pro žáky šesté třídy, zakončený
výstavou fotografií ve Středočeském muzeu. Tím ale aktivity spolku nekončí. Nyní
probíhá fotokroužek pro žáky druhého
stupně, jehož činnost vyvrcholí začátkem
května vernisáží výstavy na téma Pohyb.
Rodiče mi píší, že fotokroužek je jedna
z mimoškolních aktivit, která jejich děti
opravdu baví. A na dětech to vidím, při-

Vojtěch Keller a jeho vítězný snímek výstavy třítýdenního
workshopu

cházejí na setkání s nadšením a chutí ukázat svá nová díla.
➔
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Katrin Kulaksizová

Florián Nikodým

Natálie Žaludová

Viktor Kaderka

Fotokroužek jsem vystavěl
na inovativním principu kolektivního sdílení a učení, kde
žáci nejsou jen pasivními příjemci informací. Kladu důraz
na jejich individuální potřeby,
které se odrážejí v programu
kroužku. Mladé umělce se
snažím vést k samostatnému
zájmu o témata, občas také
inzerce

sami tvoří náplň jednotlivých
setkání.
Technika v našem případě
nehraje roli. Do kroužku se přihlásily děti s fotoaparátem, ale
i s chytrým telefonem a brzy se
ukázalo, že i mobil může být
kreativním nástrojem pro někoho, kdo zatím disponoval
„jen“ touhou tvořit. Výsledky

Viktor Liboska

jsou totiž leckdy výborně. Díky
tomu se daří přiblížit dětem fotografii a umění, podpořit je
a rozvíjet vášeň v tom, co je
baví. A o to v principu jde.
Setkání vždy začíná zpětnou
vazbou na vzniklé fotografie
za uplynulý týden. Zpětnou
vazbu poskytují všichni. Autor
své snímky nejprve představí
a poté následuje reakce od nás
ostatních. Diskusi sleduji, případně usměrňuji. Snažím se
tak dětem poskytovat dostatečný prostor a zároveň impulz
ke kreativnímu uvažování. Děti
se postupně „učí vidět“, diskutovat a vyjadřovat se o uměleckém díle. Při kritice je ale důležité, aby byla konstruktivní,
třebaže je negativní. Proto se
snažíme o správné formulace –
například „mohl bys to zlepšit,
třeba takhle“, a o vyváženou
kritiku – probíráme, co se nám
na snímku líbí a proč. Výsled-

kem je pro autora jak cenná
zpětná vazba, tak povzbuzení
a chuť dále tvořit.
Další program se odvíjí
od podnětů přímo od dětí, které
jsou vedeny k samostatnému
vyhledávání témat a problémů,
nebo od připravené osnovy.
Spojením těchto aspektů dochází k možnosti se dostatečně
individuálně zaměřit, ale i představovat fakta, principy a inspiraci v oblasti fotografie.
Díky Salónu Zdenky Braunerové s podporou dotačního
programu Dobré sousedství
aktuálně plánujeme výše zmíněnou výstavu prací dětí z fotokroužku. Vernisáž proběhne
na přelomu dubna a května
v prostorách základní školy. Cílem výstavy je ukázat nejenom
dětem, že umění a tyto kulturní
aktivity mají smysl. O výstavě
l
budeme včas informovat.
Attila Zinčak

Adéla Hofmanová
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V půlce volejbalové sezony muži první a ženy těsně druhé
Volejbalisté TJ Sokol Roztoky vedou
po polovině odehraných zápasů krajský
přebor Středočeského kraje. Prvním domácím zápasem roku 2020 bude 25. ledna
přímý souboj o první místo s týmem Tuchlovic. Třetí Vlašim už malinko ztrácí. Naše
družstvo se v letošním ročníku mírně
omladilo. Družstvo doplnil stabilně Jan
Chalupa (jinak špičkový trenér beach klubu Strahov), který svojí bojovností a buldočí povahou žene zbytek stárnoucího
týmu kupředu. I když se zranění a neočekávané absence v týmu občas vyskytnou,
stálé jádro družstva drží pospolu. Určitě by
prospělo další omlazování z řad kadetů,
například jeden z kadetů, Vojta Šturm, již
několikrát velmi dobře zasáhl do zápasů
v krajské soutěži dospělých.
Velkou oporou mužstva je kapitán Záhoř. Ten když na družstvo zařve, obvykle se
rozklepou kolena i soupeřům. Domácí
jsou zvyklí, soupeře to rozhodí. Na druhou
stranu klidná síla Jirky Šplíchala na pozici
blokaře, podpořená excelentně disponovaným univerzálem Danem Havlíkem, vede
družstvo v soutěži k nejvyšším cílům. Toto
vše by ale nebylo možné bez kvalitní přípravy. Letošní, na poslední chvíli zorganizované soustředění bylo nedaleko varny.
Již v minulosti tuto lokalitu družstvo využilo a opět si prvotřídní kvality všichni užili. Vždyť podle posledních výzkumů tvoří
u sportovce kvalitní strava a pitný režim až

Zápas s Českým Brodem – zleva rozhodčí Hrubý, Dejmek, Můra, Šplíchal, Záhoř, smečující Havlík

15 procent jeho výkonu. Posledním výrazným posílením je akvizice smečaře Doudy
ml. (pravnuka olympijského medailisty).
Ten ve svých 17 letech a s výškou 207 centimetrů již dnes nenechává nikoho na pochybách, že má jistě mnoho ve volejbalu
před sebou.

Šturm, který kombinuje teoretické a herní
základy nestorů trenérského dua Hrouzek
a Tichonov. Přinesl klid do přípravy a řád
do zápasového tempa. Bylo by fajn, pokud
by ženy při příležitosti 100. výročí osamostatnění odboru sportu žen v rámci Sokola
dosáhly na medailové umístění.

Nicméně abych nepsal pouze o mužích.
Výkony našich „krásnějších poloviček“
jsou přinejmenším srovnatelné s muži.
Ženy TJ Sokol Roztoky jsou jen těsně druhé v krajském přeboru a již je téměř jasné,
že je nemine druhá fáze kvalifikace o baráž
o 2. ligu. Družstvu žen nesmírně pomohla
nová osobnost na trenérské lavici – Petr

Velké poděkování patří firmám Výtahy 1 –
EcoLifts a Omega consulting a také městu
Roztoky za podporu našeho krásného
sportu.

výhry

prohry

sety

body

1

Roztoky

14

10

4

35 : 20
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1

Neratovice A

2

Tuchlovice

14

9

5

31 : 20

28

2

3

Vlašim

14

8

6

31 : 28

23

4

Dobříš A

14

7

7

29 : 30

20

5

Benešov

14

6

8

28 : 29

20

6

Dobřichovice B

14

6

8

27 : 31

17

7

Zruč n. Sáz.

14

5

9

23 : 33

8

Český Brod

14

5

9

19 : 32
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Martin Matas
TJ Sokol Roztoky
výhry

prohry

sety

body

18

15

3

47 : 17

43

Roztoky B

18

14

4

45 : 19

42

3

Příbram B

20

12

8

39 : 35

35

4

Dobříš A

20

8

12

34 : 43

26

5

Komárov A

18

8

10

29 : 36

23

16

6

Kladno

18

4

14

23 : 47

12

14

7

Tuchlovice A

16

3

13

23 : 43

11

Vánoce s tenisem
Na závěr sezony se 14. prosince 2019 pořádal náš již tradiční 12. vánoční tenisový
turnaj roztockého LTC.
V chladné žalovské tenisové hale se
utkalo 8 tenisových párů ve čtyřhře. Dvojice se zahřály sportem a byly vidět napínavé
zápasy. Absolutorium si zaslouží hráči oddílu, kteří již překročili 75 let, J. Kulička
a L. Staněk.

leden 2020

V napínavém finále se nakonec utkali
M. Uvarov a K. Janda s dvojicí M. Pastyřík
a L. Valda.
Pohár vítězů nakonec vybojovala prvně
jmenovaná dvojice. Na závěr turnaje proběhlo příjemné posezení s povídáním
o historii klubu a plány do příští sezony. l
Za LTC Roztoky
M. Uvarov
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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

