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Jak je to s přebíráním
článků z Odrazu
Hodně se toho v poslední době namluvilo a napsalo
o tom, že nejmenovaný internetový server, provozovaný soukromou osobou, přebírá celý obsah našeho
časopisu. Záležitost se dokonce velmi emotivně řešila na městském zastupitelstvu a mně bylo uloženo,
abych k této problematice zajistil právní stanovisko.
Z něj vyplývá několik podstatných závěrů. Především ta skutečnost,
že město jakožto vydavatel časopisu Odraz není vlastníkem autorských práv k jednotlivým článkům. Tudíž nemůže žádnému jinému
subjektu ani povolovat, ani zakazovat přebírání článků ke zveřejnění.
Pokud by se město chtělo stát vlastníkem autorských práv, muselo by
s autorem každého článku uzavřít písemnou licenční smlouvu. To si
dost dobře neumím představit. Přesněji řečeno si takové papírování ani
představovat nechci. (Znáte rčení „Dej blbci funkci, vymyslí lejstro“?)
Autorská práva k jednotlivým článkům zůstávají vlastnictvím autorů
a je na nich, jak dalece svá práva budou hájit. Není to nic složitého.
Pokud jim vadí konkrétní vydavatel, mohou se na něj obrátit se sdělením, že mu přebírání svých článků zapovídají. V případě, že chtějí
zamezit převzetí článku kýmkoli, nechť k článku přičlení větu „Převzetí zapovězeno.“ Tím se každý, kdo by článek převzal, dopustí nezákonného jednání se všemi důsledky.
I když pochybuji, že by se někdo kvůli článku v Odrazu chtěl soudit.
Na druhou stranu věřím, že nejmenovaný provozovatel bude do budoucna ctít jisté etické zásady a před převzetím článků požádá autory
o svolení. (V tomto směru dávám za příklad server Neviditelný pes,
kde se vždy uvádí: „Převzato z ……. s laskavým svolením autora.“)
Svůj optimismus čerpám z faktu, že ode mne si již souhlas z vlastní
iniciativy vyžádal.
Na závěr ale ještě musím upozornit, že ne každý příspěvek je možno
stoprocentně ochránit. Určitě se to týká odborných statí a textů, které
jsou zřejmým duševním vlastnictvím autora. Tam je přirovnání ke
krádeži docela na místě. Převzetí výsledků volejbalu či podobných
informací citovaných v přiměřeném rozsahu však porušením autorského zákona není.
Jaroslav Drda
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uzávěrka dalšího čísla 27. 2. 2014.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
po mírné zimě se nám blíží
doba postní před Velikonocemi, kterou tradičně zahájíme roztockým masopustem. Ještě před touto veselou
zábavou si Vám dovolím sdělit několik neméně důležitých věcí.

Linka 359
do Únětic a Suchdola
Předně se všem moc omlouvám za zpoždění,
se kterým se na tuto linku autobusy vydají.
Tato prodleva byla způsobena úpravami návazných spojů v Suchdole a Lysolajích, které
musel ROPID do systému integrované dopravy zapracovat a které musely odsouhlasit
i příslušné městské části Prahy. Důležitou
informací je, že autobusy na této lince vyjedou v pondělí 3. 3. 2014. Na trasu Roztoky
(včetně Solník), Únětice, Suchdol se pro začátek vydá 13 párových spojů ve všední dny.
Jízdní řády naleznete dále v Odraze. Věřím,
že si tuto linku oblíbíte a že ji v budoucnosti

bude možné posílit nejen v průběhu všedních dní, ale rozšířit i o dny víkendové.

Obytný soubor v Nádražní ul.
Zastupitelstvo města nepřijalo návrh smlouvy
s investorem této výstavby. Jak jsem popsal v minulém Odraze, nejednalo se o rozhodování, zda
v Nádražní ulici tato výstavba má, či nemá být.
Na to zastupitelstvo ani město zákonné pravomoci nemá. Jednalo se o rozhodnutí, zda přistoupíme na dohodu s investorem, která by
městu, a především občanům garantovala nemálo důležitých záležitostí, které ovlivní chod
města. Dle navrhované dohody měl investor
na své náklady zejména: vybudovat autobusové
zálivy a odbočovací pruhy v obou směrech, zajistit stabilitu dešťové stoky, postavit veřejné dětské hřiště, zajistit vybudování dostatku parkovacích míst a velkou část z nich prodávat přímo
s byty, aby noví obyvatelé neparkovali v okolí
areálu, neohrozit výstavbou provoz v Nádražní
ulici, v brzké době zbourat stávající chátrající
budovu a zejména postavit mateřskou školu pro
25 dětí a divadélko (ty měly být za velmi výhod-

nou cenu odprodány městu). V tuto chvíli jsme
rozhodnutím mnoha zastupitelů v situaci, že
výše zmíněné garantováno nemáme, přičemž
výstavbu samotnou zablokovat nemůžeme. To
je dle mého názoru škoda. Samozřejmě se budeme v dané situaci snažit i nadále jednat v co
největší prospěch města. Doufám, že se toto
rozhodnutí zastupitelů v budoucnu neukáže
jako nesprávné.

Zimní budování
Jak jsem psal v úvodu, zima k nám doposud
byla vstřícná a umožnila nám pokračovat
ve výstavbě. Byla dokončena ulice Vošahlíkova, Dobrovského se právě buduje a Haškova bude, dá-li počasí, v příštích týdnech
zahájena. Byly opraveny chodníky v Nádražní ulici před zámečkem a poslední část
chodníků na konci Jungmannovy ulice. Dokončují se i chodníky na Školním náměstí.
Také velká dostavba školy zdárně pokračuje.
S přáním krásných únorových dnů
Jan Jakob, starosta města Roztoky

O čem jednala městská rada v lednu
Ke své lednové schůzi se
sešli radní 15. ledna 2014
nad balíkem téměř 50 bodů
agendy. Ani sedm hodin
jednání nakonec nestačilo
k tomu, aby byly všechny
projednány, proto pan starosta krátce před
půlnocí jednání přerušil s tím, že bude dokončeno v pondělí 20. 1. 2014.

Bytový soubor Roztoky
(Nádražní)
Hned na úvod se radní zabývali „třeskutým“
bodem – bytovým souborem v Nádražní ulici,
kde soukromý investor hodlá na svých pozemcích postavit celkem 122 bytů. Na stole
byl druhý návrh smlouvy mezi městem a investorskou společností Nádražní 23 s. r. o.,
když první verze byla na listopadovém jednání zastupitelstva smetena ze stolu. Smlouva
má ochránit zájmy města v této oblasti, protože výstavba takového souboru samozřejmě
výrazně ovlivní (nejen) dopravní situaci
na hlavní příjezdové komunikaci do Roztok,
a zejména přímo v Nádražní ulici. K návrhu
smlouvy předložili řadu připomínek především radní za Sakuru. Ty byly s investorem
projednány a většinou akceptovány. Investor
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však vložil do smlouvy podmínku, že město
stáhne odvolání proti rozhodnutí stavebního
úřadu o umístění stavby. Tento krok je limitní
podmínkou investora pro podpis smlouvy
s městem. Je třeba poznamenat, že proti rozhodnutí SÚ byla podána dvě další odvolání,
takže odvolací proces stejně proběhne. Po hodinové debatě bylo projednávání této věci
přerušeno, neboť stanovisko právníka k některým aspektům smlouvy bude nutné.

Granty a podpora činnosti
neziskovek schválena
Jednání pak pokračovalo projednáním a schválením dotací města na podporu neziskových
organizací a na grantovou podporu v 1. pololetí
letošního roku na základě návrhu kulturní komise a pana radního Novotného. Největšími
příjemci dotace na činnost jsou TJ Sokol Roztoky, SK Roztoky (fotbal) a sdružení rodičů Roztoč, všichni ve výši 120 tis. Kč. V těchto třech
případech je ještě nutný souhlas zastupitelstva.
Radní se pak zabývali systémem odměňování
ředitelů příspěvkových organizací ve městě.
RM požádala ředitelku ZŠ o předložení kritérií pro přidělování odměn a také anonymního
seznamu pracovníků školy s celkovou výší
ročních odměn, aby si radní mohli vytvořit

představu o výši a struktuře odměn pro pedagogické i nepedagogické pracovníky.
Se školou souvisely i další dva body – nájemní
smlouva se ZŠ (nutné z hlediska účetnictví)
a dodatek ke zřizovací listině, který umožní
žádat o navýšení kapacity základní školy.

Nový správce bytového
fondu
RM schválila výsledek výběrového řízení na nového správce bytového a nebytového fondu,
na jehož podkladě uzavře město smlouvu s firmou MIVA Praha Facility Managament, a. s.,
která nahradí dosavadního správce firmu
RealSprom s. r. o.
Rada také projednala námitku proti zvýšení nájemného v jednom z obecních bytů a s ohledem
na jeho současný stav žádosti částečně vyhověla.

Ekospol chce stavět
na Dubečnici 500 bytů
Z hlediska budoucí tváře našeho města je
zcela zásadní návrh majoritního vlastníka
pozemků v Roztokách, firmy Ekospol a. s.
Tato stavební a developerská společnost zaslala městu žádost o zrušení stavební uzávěry
na rozvojových územích, která platí od pro-

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

INFORMACE Z RADNICE
since roku 2006, a její nahrazení regulačním
plánem pro vymezenou zónu Na Dubečnici,
kde chce postavit 500 nových bytů, coby první
etapu svého podnikatelského záměru. Současně zaslala návrh tzv. plánovací smlouvy. Radní
se usnesli, že navrhnou ZM zpracovat regulační plán celé lokality Dubečnice a zbytku
Solník, protože bez širších souvislostí s další
výstavbou nelze objektivně stanovit regulativy
pro investorem vymezené území 1. etapy.
Regulačního plánu, pro změnu pro Tiché
údolí, se týkal i další bod, návrh společnosti
Weenen s. r. o., která vlastní nemovitosti v oblasti Maxmiliánky. Tato společnost podala
tento návrh ke krajskému soudu, který věc
zřejmě rozhodne bez nařízení jednání. Důvodem podání jsou údajné formální nedostatky
při projednávání návrhu regulačního plánu
zastupitelstvem.

Harmonogram mobilních
sběrů odpadu schválen
Radní schválili harmonogram mobilních sběrů
komunálních odpadů v roce 2014, který je
stejně velkorysý jako v minulých letech a je
adekvátní k výši poplatků za systém likvidace
odpadu ve výši 600 Kč za osobu. Díky pravidel-

ným svozům kontejnerů na bioodpad (i odpad
velkoobjemový a nebezpečný), hnědých popelnic na „zelený“ odpad i možnostem ukládání
odpadu do sběrného dvora by teoreticky neměly v našem městě vznikat žádné černé skládky. Bohužel tomu tak není, jak lze vidět např.
za humny luxusních rodinných domů v Solníkách, což je obzvlášť skličující zjištění.
V závěru jednání ještě radní projednali balík
žádostí o pronájem obecních pozemků pod
soukromými garážemi a záměr vybudování sídla autoškoly v areálu garáží v ul. Obránců míru.
Rada většinově s tímto záměrem vyjádřila souhlas. Také se rada znovu zabývala přípravou
vybudování kanalizace v ulicích Na Valech, Pod
Řivnáčem a Wolkerova. V blízké době bude
jednáno s vlastníky nemovitostí o podmínkách
vybudování kanalizačních přípojek.
Závěr jednání byl věnován zápisu ze sociální
komise a schválení jednorázových příspěvků
lidem v sociální nouzi, zdravotně handicapovaným a vdovám.

Jednání Rady města
pokračovalo 20. ledna 2014
Hlavním bodem této druhé části schůze
bylo projednání znění Smlouvy o podmín-

kách výstavby bytového souboru v Nádražní ulici korigované právním zástupcem
města.
Na závěr dlouhé debaty rozhodla RM většinou čtyř hlasů, že doporučuje zastupitelstvu
tuto smlouvu schválit.
Také se vrátila k problému s regulačním plánem pro Tiché údolí a usnesla se, že doporučí ZM, aby byl pořízen regulační plán pro
oblast Maxmiliánky, který by nahradil současnou stavební uzávěru.
Na stole je objevil i jeden „retro“ bod, a totiž
nájemní smlouva o bezplatném užívání
obecního pozemku u tenisových kurtů v Máchově ulici na 99 let, uzavřená městem v roce
2007. Na základě právního stanoviska musela RM konstatovat, že smlouva je neplatná.
Zabývala se i nepříjemnou kolizí se stavební
firmou působící Na Panenské II, která zde
provádí nepřijatelné terénní úpravy podél
tzv. „severní cesty“.
Tečkou za jednáním bylo schválení prodloužení termínu pro 2. kolo e-aukce elektřiny
a plynu v Roztokách do 31. 5. 2014.

Stanislav Boloňský,
místostarosta

Lednové zastupitelstvo
Zastupitelé se sešli ke svému zasedání ve středu 29. ledna 2014.
Ačkoliv jindy bývá agenda rozsáhlejší, přesto
byl nakonec pan starosta nucen ve 23 hodin
jednání přerušit s tím, že neprojednané body
budou projednány ve středu 5. února.
Na začátek jednání byly zařazeny zprávy kontrolního výboru, které zůstaly neprojednány
na prosincovém zasedání ZM. Nálezy kontrolního výboru, které jsou vlastně demokratickou
pojistkou kontrolující práci vedení města, vždy
(již z podstaty věci) vyvolávají kontroverzní
diskusi. Nebylo tomu jinak ani tentokrát.

Kontrolní výbor coby hlídací
pes demokracie
ZM se opět vrátilo k nedorozumění mezi panem
starostou a panem zastupitelem Blažkem ohledně výběrového řízení na bankovní služby (resp.
úvěr) města. Jednalo se o této věci již v klidnějším tónu a závěrem se pan starosta panu Blažkovi za své unáhlené vyjádření omluvil.
Kontrolní výbor též připomněl, že by MÚ
měl využít příslušné 36měsíční lhůty a reklamovat kvalitu práce stavební firmy při opravě komunikace na Školním náměstí.
Analyzoval též průběh výběrového řízení
na místo tajemníka MÚ. Neshledal sice žád-
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né pochybení z hlediska platné legislativy, ale
navrhl usnesení, které by mělo zajistit lepší
dodatečnou kontrolu průběhu dalších VŘ.
Posledním důležitým návrhem KV byl požadavek, aby vedení města předkládalo pravidelné zprávy o průběhu dostavby základní
školy, a to na každé jednání ZM, což ZM
rádo akceptovalo.
Po tomto netradičním, leč časově náročném
úvodu ještě ZM vzalo na vědomí zprávu
městské policie za rok 2013.

Bilance činnosti městské
policie
V roce 2013 sloužilo v našem městě 9 strážníků, kteří projednali téměř 500 přestupků
v dopravě a uložili na pokutách celkem
37 tis. Kč. Šetřili též 170 přestupků proti
majetku, veřejnému pořádku a občanskému
soužití. V rámci hlídkové činnosti zajistili
a následně předali Policii ČR 14 pachatelů
trestné činnosti, 8 řidičů, kteří řídili pod
vlivem alkoholu, a 17 celostátně hledaných
osob. Bylo nalezeno 7 motorových vozidel
v pátrání a odchyceno 32 volně pobíhajících
psů.
Bohatá diskuse se rozvinula kolem dalšího
bodu, a to problematiky přijímání dětí

do mateřských škol. Jeho projednávání byla
přítomna i ředitelka MŠ Spěšného paní
Kellerová a zástupci veřejnosti. Širší informace o této věci naleznete v bloku Téma
měsíce.
ZM se pak soustředilo na zdánlivý detail
dostavby základní školy, a to umístění výtvarného díla na jižní stěnu nového křídla.
Jde o grafiku evokující dětské školní kresby
a nabízí se několik možností její instalace.
Zastupitelé, vědomi si toho, že jde o trvalou
součást fasády, se rozhodli pro dražší, ale esteticky vhodnější řešení.

Návrh změny územního
plánu pro Panenskou II
Dalším důležitým a veřejností intenzivně
vnímaným tématem byl návrh na pořízení
změny územního lánu v lokalitě Na Panenské II, který předložila paní O. Vavřínová.
Pokud pomineme poslední možnost – řešení
soudní cestou, je tento postup jedinou možností, jak vyřešit nekonečný příběh sporu
vlastníka soukromých pozemků pod komunikacemi s občany a s obcí o právo chůze
a jízdy, které je veřejnosti upíráno.
Návrh byl přijat jednomyslně, všemi osmnácti přítomnými zastupiteli.
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Smlouva s investorem opět
neprošla
„Horkým“ bodem bylo projednání smlouvy
města s investorem obytného souboru v Nádražní ulici. Diskuse o smlouvě, ale i o celkové koncepci projektu, byla velmi dlouhá
(vystoupilo v ní 15 zastupitelů a několik zá-

stupců veřejnosti) a chvílemi dosti dramatická. Podrobněji o vlastní věci píši ve zprávě
z lednové rady. Na závěr pak proběhlo hlasování, které ukázalo, že se smlouvu souhlasí
jen 9 zastupitelů, jeden byl proti a 7 se zdrželo hlasování. Souhlasné usnesení a smlouva
tedy nebyly přijaty. Další fází této věci tak
bude odvolací řízení u krajského úřadu. Výsledek hlasování měl pak ještě dohru v kri-

tickém vyjádření některých zastupitelů, zej
ména za TOP 09.
Potom již zastupitelé stihli jen schválit podmínky výběrového řízení na dodávku sportovního zařízení nových tělocvičen základní školy
a v souladu s jednacím řádem pak pan starosta
ve 23 hodin jednání přerušil do 5. února 2014.
Stanislav Boloňský, místostarosta

Suchol - Únětice - Roztoky

Nabídka pronájmu nebytových prostor v Nádražní ulici
Město Roztoky opakuje svou nabídku na pronájem nebytových prostor v č. p. 21 a č. p. 22 v ulici Nádražní.
Vyvolávací cena nájemného je nyní stanovena na 1 100 Kč/m2/rok.
Konkrétně se jedná o prostor 101.1 (o výměře 58,5 m2) v č. p. 21 a č. p. 101 (o výměře 35 m2) v č. p. 22.
Výše nájemného je stanovena tzv. obálkovou metodou s kritériem nejvyšší nabídnuté ceny, na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní
lhůtou. Nabídky můžete podat v zalepené obálce s nápisem „Nabídka pronájmu příslušného nebytového prostoru – NEOTVÍRAT“ na podatelnu
MÚ nejpozději do 24. 2. 2014.
Město Roztoky však nebude akceptovat nabídky, ve kterých bude účelem pronájmu provozování hracích automatů a videoloterijních
terminálů. V nabídce je nutné uvést také případnou provozní dobu. Více informací na úřední desce nebo na Odboru správy, rozvoje města
a životního prostředí.
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Výstavba kanalizace v Roztokách
– výzva pro občany
Jednou z dlouho očekávaných investičních
akcí roku 2014 je výstavba kanalizace v ulicích Pod Řivnáčem, Wolkerova, Na Valech
a v ulici Třebízského. Prozatím je na tento
projekt rozpočtováno celkem 12,8 mil. Kč,
ale částečně se budou muset podílet i sami
občané.
Jedná se o přípojky k jednotlivým nemovitostem, které standardně ze zákona hradí sám
vlastník nemovitosti. Vzhledem k rozsáhlosti
celého projektu je naším cílem, aby se v co
nejkratším čase připojilo maximum obyvatel,
a proto je město Roztoky připraveno výraznou měrou spolupodílet se na nákladech stav-

by, která obvykle vychází na zhruba 35 tis. Kč
za jednu přípojku.
Podmínkou ovšem bude přistoupení ke smlouvě o spolupráci, která definuje povinnosti
města, respektive vlastníků jednotlivých nemovitostí, a krátký časový horizont připojení
k městské kanalizační síti. Naším cílem je co
nejvíce ušetřit občanům nejen náklady, ale
i administrativu s tím spojenou. Věřím, že se
snad nenajde nikdo, kdo by tuto poměrně
velkorysou nabídku města nevyužil. V případě, že by se to však stalo, ale později si to
vlastník domu rozmyslel, musí počítat s tím,
že si bude celou stavbu financovat sám, něko-

lik let nebude ani možné novou komunikaci
rozkopat, a že město již v žádném případě
nebude z daní ostatních dotovat vývoz žump
v ulicích, které mají možnost připojení ke kanalizaci. Naopak bude o to více dbát na častější kontroly těsnosti samotných žump.
V následujících týdnech budou dotčení majitelé nemovitostí poštou informováni o konkrétním postupu. V případě jakýchkoliv nejasností nebo otázek neváhejte kontaktovat
pracovníky MÚ (mu@roztoky.cz) nebo mě.
Ing. Roman Jandík,
místostarosta města za ODS

Územní plán města
Vážení občané, máte možnost přispět
k návrhu zadání nového Územního plánu
města.
Město Roztoky zahájilo pořizování nového Územního plánu města Roztoky, který
nahradí stávající Územní plán sídelního
útvaru Roztoky u Prahy z roku 1995. Pořizovatelem nového územního plánu byl
usnesením zastupitelstva města určen
Odbor územního plánování, MěÚ Černošice.
Důvodem pro pořízení je ustanovení § 188
stavebního zákona, které stanovuje obcím
s územními plány schválenými před 1. lednem 2007 povinnost upravit územní plány
do 31. prosince 2020, jinak pozbývají platnosti.
Územní plán je z hlediska obce nejdůležitějším nástrojem územního plánování, který
zásadně určuje budoucí rozvoj a fungování
města. Vymezuje zastavěné území, stanoví
rozmístění jednotlivých funkčních ploch, tj.
ploch s rozdílným způsobem využití (např.
zastavitelné plochy bydlení, výrobní, dopravní a technické infrastruktury, ale i např. plochy veřejných prostranství, zemědělské, lesní, přírodní), stanoví veřejně prospěšné
stavby a veřejně prospěšná opatření, případně plochy pro územní rezervy a stanovuje
podmínky pro využití jednotlivých ploch.
Bez platného územního plánu nelze v obci
vymezit nové zastavitelné plochy pro novou
výstavbu.
Územní plán se vydává pro celé území obce
a je závazný pro rozhodování v území (vydávání územních rozhodnutí apod.) a povolování staveb.

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

Postup pořízení nového územního plánu se
sestává z několika fází předepsaných stavebním zákonem, přičemž prvním krokem je
návrh zadání územního plánu. Celková doba
pořízení je ovlivněna nejen předepsanými
lhůtami pro zveřejnění jednotlivých fází, ale
i termínem předání díla zpracovatelem (projektantem), případnými průběžnými úpravami a také termíny jednání zastupitelstev.
V závislosti na výše uvedených skutečnostech se celková doba pořízení pohybuje
ve lhůtě 3–4 let.
Návrh na pořízení (změnu) územního plánu
může podat každý občan obce, fyzická nebo
právnická osoba, která má vlastnická nebo
obdobná práva k pozemku nebo stavbě
na území obce, oprávněný investor (vlastník,
správce nebo provozovatel veřejné dopravní
nebo veřejné technické infrastruktury), orgán veřejné správy.
V případě, že využití pozemků nebo další
skutečnosti definované stávajícím územním
plánem nevyhovují vašim záměrům, můžete
podat návrh na změnu územního plánu, který bude použit jako podnět pro návrh zadání
nového územního plánu.
Návrh na pořízení územního plánu musí
obsahovat tyto náležitosti:
a. údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo
obdobných práv k pozemku nebo stavbě
na území obce
b. údaje o navrhované změně využití ploch
dotčených návrhem navrhovatele
c. 
údaje o současném využití ploch dot
čených návrhem navrhovatele

d. důvody pro návrh pořízení územního plánu nebo jeho změny
e. návrh úhrady nákladů na pořízení územního plánu
Nejvhodnější je podat žádost na formuláři
Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho
změny, který bude zveřejněn internetových
stránkách města Roztoky: www.roztoky.cz.
Vaše žádosti by měly být doručeny nejlépe
do konce května 2014.
Město Roztoky v současné době neuvažuje
o možnosti využít částečné úhrady nákladů
na pořízení územního plánu ze strany žadatelů. Oddíl nazvaný „návrh úhrady nákladů
na pořízení územního plánu nebo jeho změny“
proto není nutné vyplňovat.
O zařazení jednotlivých podnětů do návrhu
zadání pořizovaného územního plánu rozhodne zastupitelstvo města Roztoky a o výsledku budou navrhovatelé bezodkladně informováni.

Vážení občané, oslovujeme vás již nyní, ve fázi
přípravy návrhu zadání, abychom mohli vaše
představy a potřeby ve vztahu k novému
územnímu plánu zapracovat do jeho zadání
co nejlépe.
Prosím, využijte této příležitosti.
Pokud této možnosti nevyužijete, budete mít
další příležitost ve fázi projednávání návrhu
zadání nového územního plánu.

Tomáš Pařízek,
radní města a určený zastupitel
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Velká vlaková
výluka
Práce na trati z Roztok do Prahy se posunou
ještě blíž k Roztokům. Ve dnech 1. března –
18. května letošního roku nás čeká nepřetržitá výluka mezi Roztokami a Bubenčem, kdy
budou střídavě sneseny obě traťové koleje.
Jednokolejnému provozu se musí přizpůsobit i jízdní řád vlaků.
Základní čas odjezdů z Roztok na Masaryčku
a opačně se, kromě nočních a časných ranních
hodin, posune o půl hodiny. Po dobu výluky
nebude jezdit městská linka do Libně.
Ve všední den vůbec, o víkendech pojede jen
mezi Holešovicemi a Hostivaří. Pro Roztoky
bude nahrazena částečně tím, že v Roztokách
budou zastavovat rychlíky do Holešovic
a na hlavní nádraží. V době, kdy není možné
zastavit v Roztokách rychlík, pojede z Roztok
zvláštní vlak někdy na hlavní nádraží, někdy
na Masaryčku. Toto nadstandardní spojení
s pražským hlavním nádražím můžeme považovat za trénink na dobu, kdy bude pro dopravu zcela uzavřen Negrelliho viadukt.
Den po zahájení této výluky bude zahájen provoz na tolik očekávané lince 359. Součástí tohoto JŘ je i návaznost na vlaky. Tohle bude
platit až od 19. května. Při výluce mezi Bubenčem a Holešovicemi nestíhali cestující pro
zpoždění vlaků často přestoupit na návazný
autobus. Při tomto výlukovém JŘ by směrem
od Prahy do Roztok ke zpoždění docházet nemělo. Naopak odjezd rychlíků v 16:50, 18:50
a 19:51 v pracovní dny do Prahy je třeba považovat za orientační, protože budou v Roztokách čekat na osobní vlak od Prahy, pojede-li.
Noční vlaky na hlavní nádraží a zpět zastaví
také v Žalově, a to v pravidelném čase.
Kompletní výlukové jízdní řády jsou zveřejněny na stránkách ČD trať 091:
http://www.cd.cz/cs/vnitrostatni-cestovani/
jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/k091
vyluka05.pdf
a trať ML:
http://www.cd.cz/cs/vnitrostatni-cestovani/
jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/k091
mlvyluka04.pdf
Na toto téma nebudu reagovat v žádné diskusi, ať již na soukromých stránkách někoho
jiného, či na Facebooku. Pokud si se mnou
bude chtít někdo povídat, může zde:
http://calta.webnode.cz/otazky-a-odpovedi/
A ještě jedna prosba. Nebuďte během výluky
zlí na zaměstnance ČD a SŽDC. Ta výluka
pro ně bude náročná sama o sobě.
Vít Calta
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Výlukový
vlakový
3. 2014do
do18.5.2014
18. 5. 2014
Výlukový
vlakovýjízdní
jízdnířád
řádplatný
platnýod
od1.1.3.2014
PrahaMas.n.

Roztoky

RoztokyŽalov

4:40
5:10
5:35
6:01
6:10
6:20
6:49
7:10
7:20
7:52
8:10
9:10
9:52
10:10
11:10
11:52
12:10
13:10
14:10
15:10
15:40
16:10
16:40
17:10
17:40
18:10
18:40
19:10
19:40
20:10
21:10
21:40
22:40

4:55
5:25
5:50
6:14
6:25
6:35
7:04
7:25
7:35
8:06
8:25
9:25
10:06
10:25
11:25
12:06
12:25
13:25
14:25
15:25
15:55
16:25
16:55
17:25
17:55
18:25
18:55
19:25
19:55
20:25
21:25
21:55
22:55

4:59
5:29
5:54
6:29
6:39
7:12
7:29
7:39
8:29
9:29
10:29
11:29
12:29
13:29
14:29
15:29
15:59
16:29
16:59
17:29
17:59
18:29
18:59
19:29
19:59
20:29
21:29
21:59
22:59

Prahahl.n.

Holešovice

Roztoky

0:21
8:46
9:46
10:46
11:46
12:46
13:46
14:46
15:46
16:46
17:46
18:46
19:46
20:46

0:29
8:56
9:56
10:56
11:56
12:56
13:56
14:56
15:56
16:56
17:56
18:56
19:56
20:34
20:56

0:42
9:06
10:06
11:06
12:06
13:06
14:06
15:06
16:06
17:06
18:06
19:06
20:06
20:46
21:06

X
⑥

jede v pracovní dny
jede v sobotu

Pozn.

X
X
⑥†
X
X
⑥†
X

X

X

X
X
X
X
X

Pozn.

⑥†

⑥†

⑥†

RoztokyŽalov

Roztoky

PrahaMas.n.

4:26
4:56
5:26
5:56
6:26
7:02
7:26
7:31
8:02
8:26
9:02
9:26
10:26
11:26
12:26
13:26
14:26
15:26
16:26
17:26
18:26
19:26
20:26
20:56
21:56

4:30
5:00
5:30
6:00
6:17
6:30
6:37
7:06
7:30
7:35
8:06
8:30
9:06
9:30
10:30
11:30
12:30
13:30
13:55
14:30
15:30
15:55
16:30
17:30
17:55
18:30
19:30
20:30
21:00
22:00

4:47
5:17
5:47
6:17
6:34
6:47
6:54
7:25
7:47
7:52
8:25
8:47
9:25
9:47
10:47
11:47
12:47
13:47
14:09
14:47
15:47
16:09
16:47
17:47
18:09
18:47
19:47
20:47
21:17
22:17

Roztoky
7:09
7:50
7:51
8:50
9:50
9:51
10:50
11:51
12:50
13:51
14:50
15:51
16:50
17:51
18:50
19:51
23:30
†
•

Holešovice Praha-hl.n

7:17
7:59
8:00
8:59
9:59
10:00
10:59
12:00
12:59
14:00
14:59
16:00
16:59
18:00
18:59
20:00
23:42

7:27
8:09
8:10
9:09
10:09
10:10
11:09
12:10
13:09
14:10
15:09
16:10
17:09
18:10
19:09
20:10
23:51

Pozn.
X
X
X
6†
X
X
6†
X
X
X

X

X

X

Pozn.
X•
X
6†
X
6†

6†
6†
6†

jezdí v neděli a o svátcích
nejede 2.a 9.V.
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Zimní stavební ruch v Roztokách
Letošní mírná zima nám částečně umožnila dohnat stavební resty,
které jsme v průběhu roku nasbírali zejména kvůli administrativním
průtahům. Kromě ulic Máchova, Plzeňská a Zeyerova se během
prosince a ledna podařilo dokončit prakticky všechny plánované
rekonstrukce roztockých silnic a chodníků. Za rok 2013 bylo celkem
do našich silnic proinvestováno 10,4 mil. Kč.
Jako prozatím poslední byla dokončena rekonstrukce Vošahlíkovy
ulice, kterou jsme se nakonec rozhodli udělat celou v zámkové dlažbě.
Po diskusi s odborníkem na dopravní stavby nám bylo doporučeno,
aby boční ulice nebyly, pokud to lze, s asfaltovým povrchem, který za
prvé není možné pokládat v zimě, za druhé neumožňuje později vstupovat do komunikace, aniž by ta byla tímto znehodnocena, a za třetí
došlo i ke kosmetické úspoře nákladů, protože dlažba vychází o trochu levněji.
Na přelomu ledna a února bude dokončena rekonstrukce Dobrovského, která je technologicky řešena velmi obdobně jako již zmíněná
ulice Vošahlíkova. V době uzávěrky Odrazu již chybělo dokončit
pouze pokládku dlažby na části komunikace. Drenážní systém pro
odvod dešťové kanalizace, kufr i chodník byly již hotové.
V zámkové dlažbě už je i ulice Čakov. Tato úzká slepá ulička ve spodních Roztokách, kterou mnoho místních možná ani nezná, připomínala dlouho spíš polní cestu než komunikaci 21. století.
Nový asfaltový pevný povrch má od prosince i horní úsek ulice Spěšného, která navazuje na v létě opravenou ulici Haškovu, kterou jsem
zmiňoval ve svém předešlém článku. Aby byl výčet roku 2013 koneč-

ulice Čakov

ulice Vošahlíkova
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ný, zbývá zmínit Smetanovu ulici. Ta ve své druhé části byla dokončena již na jaře. Podobně dlouhý by byl výčet opravených chodníků.
Za všechny zmiňme v současné době rovněž dokončovaný chodník
na obou stranách Školního náměstí.
Přestože byl rok 2013 z hlediska množství zrekonstruovaných silnic
rekordní, je to jen předzvěst toho, co je plánováno na rok 2014, kdy je
na obnovu silnic počítáno s rozpočtem 19,6 mil. Kč a dalších
14,6 mil. Kč je v současné době v adresné rezervě rozpočtu. V případě, že se neobjeví nějaké neočekávatelné problémy s projekty, mohlo
by se v Roztokách prostavět za více než 34 mil. Kč a naše město by se
tak z větší části zbavilo dluhu minulých měst, kdy infrastrukturní
stavby nebyly jaksi v kurzu. Samozřejmě se v souvislosti s výstavbou
občas i objevují problémy, zvýšený nepořádek, na který mě mnoho
z vás upozorňuje, ale snažíme se vše operativně napravovat. Bohužel
úplně bez vlivu na okolí se prostě stavět nedá, takže prosím obyvatele
zvláště dotčených lokalit o trpělivost a spolupráci. Pro následující
období se to bude týkat ulic Máchova – Nad Vinicemi, Plzeňská –
Zeyerova, Wolkerova – Na Valech – Pod Řivnáčem, Třebízského,
Šaldova a potenciálně i Jana Palacha, Puchmajerova, Sedláčkova a Vidimova. Vše bude závislé ještě na financování školy, a zejména administrativě kolem projektové dokumentace a výběrových řízení, která
jsou čím dál náročnější, a hlavně zdlouhavější.
Ing. Roman Jandík, místostarosta města za ODS
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Harmonogram mobilních sběrů komunálních odpadů
v roce 2014
Svoz objemného a nebezpečného odpadu bude proveden ve dnech
12. 4. a 11. 10.
Svoz kompostovatelného odpadu bude proveden ve dnech 15. 3.,
5. 4., 19. 4., 3. 5., 17. 5., 31. 5., 21. 6., 19. 7., 16. 8., 6. 9., 20. 9., 4. 10.,
18. 10., 1. 11., 15. 11. a 29. 11.
Svoz železného šrotu:
Sběrná oblast č. 1: 7. 4. a 1. 9.
Sběrná oblast č. 2: 14. 4. a 8. 9.
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 ulice východně, tj. převážná část katastrálního území Roztoky.
Provozní doba sběrného dvora

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
Zastávka

Čas

U trafiky „Žalov“

8.00–8.35 h

Ul. U Školky – rozcestí na Žalov

8.40–9.00 h

Na Hurťáku – u trafostanice ve Smetanově ulici

9.05–9.40 h

U Rybníčku – ul. Smetanova

9.45–10.20 h

Před samoobsluhou „Sádlo“ č. p.1036 na Lidické ul.

10.25–11.00 h

Ul. Nad Vinicemi

11.05–11.40 h

Před sokolovnou

11.45–12.20 h

U samoobsluhy „Blažek“ – č. p. 1379 v Havlíčkově ul.

12.25–13.00 h

Ul. Obránců míru – u paneláků

13.05–13.40 h

Ul. Třebízského – u garáží

13.45–14.20 h

Nad Čakovem – u ZUŠ

14.25–15.00 h

Na parkovišti před VÚAB

15.05–15.15 h

duben–říjen

listopad–březen

PO:

9.00–11.00 h a 13.00–17.00 h

9.00–11.00 h a 13.00–16.00 h

ÚT:

10.00–11.00 h a 14.00–15.00 h

10.00–11.00 h a 14.00–15.00 h

ST:

9.00–11.00 h a 13.00–18.00 h

9.00–11.00 h a 13.00–16.00 h

ČT:

10.00–11.00 h a 14.00–15.00 h

10.00–11.00 h a 14.00–15.00 h

PÁ:

10.00–11.00 h a 14.00–15.00 h

10.00–11.00 h a 14.00–15.00 h

U parkoviště „Koruna“

15.20–15.35 h

SO:

8.00–13.00 h

8.00–13.00 h
(každá třetí sobota v měsíci)

Bytové domy Solníky I

15.40–15.55 h

Na Panenské I – u vjezdu do areálu

16.00– 6.15 h

zavřeno

Na Panenské II

16.2 –16.35 h

Na Dubečnici

16.40–16.55 h

NE: zavřeno

Sběrný dvůr není otevřen ve dnech státních svátků

Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok
informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 20. 12. 2013 do 29. 1. 2014:

•

dne 20. 12. 13 v rámci hlídkové činnosti
nalezeno na parkovišti před roztockou ZŠ
na Školním náměstí odstavené vozidlo tov.
zn. Citroen, které nesplňuje podmínky provozu na pozemních komunikacích – zadokumentováno, sepsána a vylepena výzva k odstranění, oznámeno OSRMŽP MÚ Roztoky,
dne 20. 12. 13 oznámen nález svazku klíčů
(1 klíč od vozidla tov. zn. Toyota) v ulici Pod
Koláčovem, klíče uloženy na MP Roztoky,
zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a města Roztoky,
dne 23. 12. 13 oznámena dopravní nehoda
v serpentině, bez zranění – výjezd na místo,
usměrňování dopravy společně s PČR Libčice do příjezdu policistů SDN,
dne 24. 12. 13 oznámena krádež zboží
v prodejně Albert – výjezd na místo, na místě
bylo zjištěno, že podezřelá osoba si dala zboží
do své nákupní tašky a prošla pokladnami,

•
•
•

10

aniž by toto zboží zaplatila, u východu z prodejny byla zadržena ochrankou prodejny,
ke krádeži se podezřelá osoba doznala, věc
přestupku proti majetku dle § 50 odst. 1 písm.
a) z. č. 200/90 Sb. vyřešena na místě v blokovém řízení,
dne 24. 12. 13 oznámeno vloupání do sklepních kójí bytového domu v ulici Lederova –
výjezd, zajištění místa, předáno PČR jako podezření z přečinu krádeže vloupáním,
dne 26. 12. 13 oznámeno oznamovatelkou,
že její bratr chce údajně spáchat sebevraždu
a že prohlásil, že jde skočit pod vlak, neví
však, kde se její bratr v současné době nachází, oznámeno PČR Libčice, dalším šetřením
zjištěn výskyt hledaného, hledaná osoba
v pořádku,
dne 26. 12. 13 v nočních hodinách oznámeno poškození oplocení domu v ulici Nádražní dvěma podnapilými osobami – výjezd na místo, provedeno místní pátrání dle
částečného popisu s negativním výsledkem,
věc kvalifikována a šetřena jako podezření
z přestupku proti majetku,

•
•

•

•

dne 28. 12. 13 ve večerních hodinách
oznámena havárie vozidla v ulici Lidická –
výjezd na místo, v úrovni Tesca narazilo vozidlo do středního dělicího pásu, došlo
k proražení levého předního a poškození levého zadního kola, ke zranění nedošlo, alkohol dechovou zkouškou vyloučen,
dne 30. 12. 13 oznámeno napadení
mezi druhem a družkou v domě v ulici
Vltavská – výjezd na místo, na místě již
klid, na místo též hlídka PČR, která si věc
převzala,
dne 31. 12. 13 oznámen volně pobíhající
pes v ulici Přílepská – proveden odchyt psa,
zjištěn majitel, pes předán v pořádku, věc
vyřešena v blokovém řízení,
dne 31. 12. 13 oznámena havárie vozidla
v ulici Nádražní – výjezd na místo, na místě
zjištěno, že neznámý pachatel utrhl zábradlí
a hodil je do vozovky, následně řidič projíždějícího vozidla do tohoto zábradlí narazil,
došlo k poškození vozidla, na místo přivoláni
policisté SDN PČR Praha-venkov, usměrňována doprava,

•
•
•
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•

dne 1. 1. 14 v brzkých ranních hodinách
oznámeno napadení v prostoru baru na bowlingu v hotelu Academic na Tyršově náměstí,
na místo též hlídka PČR, a rychlá lékařská
pomoc – na místě zjištěno, že došlo k napadení jednoho z hostů, zranění si vyžádalo
převoz zraněného do nemocničního zařízení, věc si na místě převzala PČR jako podezření z přečinu ublížení na zdraví a výtržnictví,
dne 9. 1. 14 oznámeno, že v ulici Bezručova přes noc neznámý pachatel vnikl na pozemek, dále do neuzamčené garáže a poté
i do neuzamčeného vozidla tov. zn. Škoda
Felicia, vozidlo prohledal a odcizil pouze
drobné mince,
dne 10. 1. 14 oznámeno pokousání poštovní doručovatelky psem v ulici Husova
v Roztokách-Žalově – zadokumentováno,
provedeno šetření ke psu a jeho majiteli, zajištěno veterinární ošetření psa, věc kvalifikována jako podezření z přestupku,
dne 10. 1. 14 oznámeno vloupání do garáže v ulici Jiráskova – výjezd na místo, předáno PČR jako podezření z přečinu krádeže
vloupáním,
dne 10. 1. 14 oznámen pokus vloupání
do kůlny na pozemku domu v ulici Svobody,
nic se neztratilo,
dne 13. 1. 14 oznámen nález opuštěného
štěněte rasa golden retriever na Procházkově
náměstí v Roztokách – pes umístěn do přepravní klece na MP Roztoky, v následujících
dnech provedeným šetřením zjištěno, že oznamovatelka si nález vymyslela a že štěně je její,
dne 15. 1. 14 oznámeno odcizení 2 ks zimních bund z prostoru zastřešeného bazénu
na pozemku domu v ulici Zaorálkova, kdy
pachatel vnikl na pozemek, poté odemčenými dveřmi vnikl do prostor zastřešeného
bazénu a zde odcizil 2 ks zimních bund
a plastovou lahev z rozpitým bílým vínem,

•

•

•
•
•

•

• dne 15. 1. 14 oznámeno vniknutí do ne

•

dla a z vozidla odcizil zabudovanou navigaci,
na místo též hlídka PČR se služebním psem,
provedeno místní pátrání po podezřelých
osobách s negativním výsledkem, věc šetřena
jako podezření z přečinu krádeže vloupáním,
dne 27. 1. 14 v ranních hodinách oznámeno, že ve vlakové soupravě ČD vlaku jedoucího z Kralup do Prahy je pasažér, který
u sebe nemá platnou jízdenku a odmítá prokázat svoji totožnost – výjezd na místo, zjištěna totožnost pasažéra, věc kvalifikována
jako porušení přepravního řádu dle ustanovení § 37 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách,
věc si k realizaci převzal pracovník ČD,
dne 28. 1. 14 oznámeno, že v bytovém
domě v ulici Braunerova jsou u jednoho
z bytů otevřené dveře, ale západka zámku je
v poloze zamčeno, a že se pravděpodobně
nikdo nenachází doma – výjezd na místo,
vyrozuměn majitel bytu, ten se dostavil
na místo, zjištěno, že se v bytě nic neztratilo,
členové rodiny špatně uzamkli vstupní dveře,
dne 28. 1. 14 oznámen nález peněženky
s doklady na parkovišti u prodejny Albert
na Tyršově náměstí – zjištěna majitelka této
nalezené dámské peněženky, této předána.

•

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

uzamčeného vozidla zaparkovaného na oploceném pozemku v ulici Na Panenské, kdy pachatel uvnitř vozidla odcizil alkoholtester,
nabíječku monočlánků a basovou reprobednu,
dne 15. 1. 14 ve večerních hodinách oznámena silně podnapilá osoba v Jungmannově
ulici před objektem DPS – výjezd na místo,
na místo též PČR, po konzultaci s lékařem
osoba převezena na záchytku do Příbrami,
dne 16. 1. 14 oznámeno poničení vývěsních
tabulí a rozbití keramického koše v prostoru
čekárny železniční stanice ČD Roztoky s tím,
že podezřelá osoba utekla – výjezd na místo,
dle zjištěného popisu podezřelé osoby provedeno místní pátrání, podezřelá osoba zadržena v Žalově, k poškození vývěsních tabulí
a keramického koše se doznala, předáno PČR
jako podezření z přečinu výtržnictví,
dne 17. 1. 14 v rámci hlídkové činnosti nalezeno v ulici V Úvoze odložené jízdní kolo
zn. UNICYKL, cestou PČR provedeno šetření, zda kolo není odcizené, kolo zajištěno
a uloženo na MP, zveřejněno na webových
stránkách města Roztoky a MP Roztoky,
dne 18. 1. 14 oznámeno vloupání do domu
v ulici Václavská – výjezd na místo, předáno
PČR jako podezření z přečinu krádeže vloupáním a porušování domovní svobody,
dne 20. 1. 14 oznámeno volné pobíhání
čtyř opuštěných psů v ulici Tiché údolí – výjezd na místo, proveden odchyt těchto psů,
psi umístěni v pořádku do kotce OŽP, šetřením následující den zjištěn majitel těchto
opuštěných psů, tomuto psi předáni v pořádku, věc vyřešena v blokovém řízení,
dne 23. 1. 14 v nočních hodinách oznámeno vloupání do vozidla tov. zn. Škoda Superb,
zaparkovaného v ulici Braunerova – výjezd
na místo, na místě zjištěno, že dosud nezjištěný pachatel že rozbil skleněnou výplň okna
pravých předních dveří vozidla, vnikl do vozi-

•
•

•

•

•

•

•

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při
šetření výše uvedených událostí, obraťte se prosím
buď osobní návštěvou, nebo telefonicky na Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 974 882 730
nebo 974 882 731) nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 602 666 458, nebo 220 910 468, popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz). Děkujeme předem
za spolupráci.
(redakčně kráceno)
Petr Vevera

Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání po majitelích nalezených tří jízdních kol a jednoho kočárku, pocházejících z trestné činnosti.
Kontaktujte MP Roztoky – tel. 602 666 458 nebo Obvodní oddělení policie ČR Libčice – tel. 974 882 730.

Jízdní kolo Ravo, červeno-stříbrné barvy

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

Jízdní kolo Author Stratos, modré barvy
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TÉMA MĚSÍCE

Čisté duše v čistých MŠ…
Jelikož můj článek v předchozím čísle rozpoutal vášnivé debaty v ulicích, domácnostech, ale i na sociálních sítích, ráda bych se
k tomu ještě vyjádřila a doplnila nutné informace.
Ve svém článku jsem poukazovala
na netransparentnost přijímacího řízení v MŠ a také na to, že kvůli tomu jsou
do školek umisťovány děti nesplňující kritéria pro přijetí. V žádném případě jsem se
nevyjadřovala ke kvalitě jednotlivých škol.
Tudíž útočné vlny na mou osobu s argumenty, jak jsou děti ve školkách spokojeny, takže
jak si vůbec můžu dovolit někoho očerňovat,
vyřizovat si dávné účty, jsou v tomto případě
úplně mimo téma. Navíc jsem nikoho nejmenovala a neobvinila. Jsem ráda, že jsou
děti i rodiče ve všech školách spokojeni. Ale
o tom v jiné diskusi.
Dále jsem se setkala s kritikou, že
moje tvrzení je nepodložené, a tudíž
řeči „jedna pani povídala“ nemohou být brány jako důkazní materiál. Ano, sama tyto
povídačky nemám ráda, a tak ve chvíli, když
jsem pojala podezření, obrátila jsem se nejprve na městský úřad – jako zřizovatele mateřských škol. Výsledek jsem popsala v minulém
článku. Liché byly i dotazy přímo na ředitelku jedné ze škol z řad rodičů – „O tom se
vámi nehodlám bavit“. Co tedy více podniknout? Mám jít před školku s kamerou a natáčet děti příchozí do budovy? Ale pochybuji,
že i to by stačilo…. mohlo by se přece jednat
pouze o návštěvu, že? Jelikož kompetentní
ke kontrole jsou pouze „kontrolní orgány“,
jak mi bylo řečeno, nemůžu dělat nic víc, než
jsem již učinila. Doufám tedy, že se tím kontrolní orgány budou zabývat, vyhodnotí počet
dětí přijatých dle kritérií a počet těch, které
byly přijaty dodatečně na základě odvolání,
a jaké důvody vedly k jejich přijetí.
Chci se taky vyjádřit k polemice, že
moje označení celé události – jako

1.

2.

3.

pokračování

korupční – je přehnané. Zamýšlela jsem se
nad podstatou tohoto slova a dospěla jsem
k tomu, že přehnané v žádném případě není.
KORUPCE – z latinského corrumpere – je
zneužití postavení nebo funkce, mohou to být
úplatky, vydírání, ale i privilegia a protežování. Úplatek tudíž může mít jak majetkovou,
tak nemajetkovou povahu. Pokud by pro mě
neplynula z mého nečistého jednání nějaká
výhoda, byť posílení přátelství nebo rodinných vztahů, služeb atd., proč bych to dělala?
Proč nejednat dle pravidel? Nemusíme vždy
za korupcí vidět pouze naditou obálku.
Ráda bych se také vyjádřila k tomu,
že jsem byla označena za „další
vzteklou matku, které nepřijali dítě do školky“. Opět opakuji, a z mého předchozího
článku je to patrné, že jsem se se situací nedostatku míst v MŠ smířila. Je mi jasné, že
nafouknout školky o sto míst lusknutím prstů prostě nejde. A také proto jsou tu jasná
kritéria pro přijetí, kdyby míst bylo dost,
není to logicky nutné. To také souvisí s argumentem, že jediný lék na tuto situaci je dostatek míst v MŠ. Opět dle mého zcela absurdní tvrzení. Stejně jako by někdo tvrdil,
že jediným lékem na rakovinu je, že nikdo
rakovinu mít nebude. Nekritizuji a nevztekám se tedy, že je nedostatek míst a mého
syna nevzali do MŠ, ale jsem rozhořčena ze
situace, jakým způsobem jsou děti přijímány, potažmo doplňovány do škol. Ano, až
bude dostatek míst ve školkách, nebude třeba kritérií, a tak nebude ani možnost nedodržovat je.
S tím souvisí i můj poslední bod.
Za těch pár dní, co byl Odraz distribuován mezi obyvatele Roztok, se mi ozvalo
několik zoufalých rodičů, kteří také jako já
neměli ponětí o tom, jak to chodí. Většina
z nich (většinou matek) se kvůli nepřijetí nemohla vrátit do práce, někteří dokonce o práci přišli, neboť zaměstnavatel nehodlal čekat

4.

5.

další rok (například u dětí již čtyřletých).
V takovém případě dochází ke značné finanční újmě. Otázka, jsou-li tedy kritéria
pouze doporučující, nebo jsou závazná, mi
byla zodpovězena. Ano, jsou pouze doporučující, a to prý z toho důvodu, aby měl ředitel
možnost přijmout dítě ze sociálně slabší rodiny apod., to ovšem není tento případ. Navíc si
ředitel školy může doplnit ještě další svoje
kritéria, která nikdo další neschvaluje, zkrátka a dobře, může si v tomto případě dělat, co
chce, a zákon je na něj krátký. Pro mě je tedy
zjištění, že ředitelé MŠ mají tak velkou pravomoc, jako by byli subjektem soukromým,
a přitom jsou cele dotováni státem či městem,
naprosto nepochopitelná. To však lze řešit jen
změnou školského zákona, na což jsem krátká, a mohu tedy jen doufat v poctivost jednotlivých ředitelů.
Dnes, 29. 1. 2014, jsem byla přítomna
na zasedání zastupitelstva města. Děkuji za zařazení bodu o přijímacím řízení v MŠ
do programu. Jsem ráda, že jsem dostala šanci
vyjádřit se a že se zasedání účastnila jedna
z ředitelek MŠ v Roztokách, škoda že nebyly
přizvány i další dvě. Pokud tento článek právě
čtete, je to důkaz toho, že nebyl stopen cenzurou, jak bylo na zastupitelstvu naznačováno,
protože se některým zastupitelům půl roku
před volbami nehodí do programu. Ačkoli
jsem byla sama proti silné armádě odpůrců
mého počínání, ustála jsem to a stojím si
za každým slovem, které jsem řekla.

6.

Chci poděkovat za podporu mnohých roztockých rodin, za jejich náměty a doplňující
informace. Můj článek není v žádném případě pouze kritikou, ale uvažte, jako chválou
může býti pro vedení těch zařízení, která si
tento článek právě teď čtou s čistým svědomím.
S úctou, Šárka Urbanovská

Otevřený dopis
starostovi města Janu Jakobovi, zastupitelstvu a radě města,
projednaný na veřejném zastupitelstvu dne 29. 1. 2014
Vážení,
vzhledem k diskusi, která se rozpoutala
v minulých dnech na téma přijímání dětí
do mateřských škol, jsem se ocitla v situaci,
kterou bych ráda uvedla na pravou míru.
V aktuálním čísle Odrazu jsem byla paní
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Urbanovskou nařknuta z korupčního jednání v případě přijetí jednoho z dětí, které
navštěvuje naši mateřskou školu. Rodiče
tohoto dítěte podali v řádném zákonném
termínu odvolání proti nepřijetí své dcery
k předškolnímu vzdělávání, které jsem ob-

držela v době, kdy se v mateřské škole uvolnilo místo po předškolákovi, jehož rodiče
se rozhodli změnit své rozhodnutí ohledně
odkladu školní docházky. Jednalo se o jediné odvolání, které jsem k danému přijímacímu řízení obdržela, můj postup při přijí-
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mání daného dítěte byl tedy zcela v souladu
se školským zákonem č. 561/2004 Sb. Ocitám se v situaci, kdy jsem neprávem očerňována na stránkách městského periodika
a zároveň i na stránkách veřejného diskusního fóra, kde se objevují názory o skryté
korupci, dokonce i náznaky vedoucí k přesvědčení, že nedodržuji zákonné normy
vydané MŠMT. Nejen, že takové jednání

poškozuje moji dobrou pověst, kterou mám
prý doložit případným vyhlášeným konkurzem, ale také pověst celé mateřské školy,
kterou léta buduji za vydatné spolupráce
mých zaměstnankyň. Přestože jsem byla
do funkce ředitelky znovu potvrzena
v červnu, v době po přijímacím řízení, tedy
v situaci, která naznačovala, že přijímací
řízení proběhlo v naprostém pořádku, po-

stoj některých zástupců města (k nalezení
na veřejném portálu) mě vede k přesvědčení, že tento názor nesdílí.
Žádám o vyjádření postoje zřizovatele a veřejné objasnění celé vzniklé situace.
V Roztokách dne 13. 1. 2014
Bc. Jana Kellerová, ředitelka MŠ Spěšného

O mateřských školách bez emocí
Nedostatek nějaké komodity či služby vede
vždy k nerovnováze na trhu a oprávněné nespokojenosti veřejnosti – ovšem občas
i k přehnaně radikálním odsudkům.
O problematice předškolního vzdělávání
v našem městě, zejména o kritériích pro přijímací řízení do veřejných mateřských škol
vedeme na různých úrovních diskusi již několik let. Jde o diskusi, v níž občas převažují
emoce nad věcnou znalostí problematiky,
nicméně její smysl je jasný a opodstatněný –
zajistit co nejspravedlivější postup při přijímacím řízení, a to zvláště v situaci, kdy kapacita mateřských školek je v (nejen) našem
městě nedostačující.
Rada města se touto věcí několikrát zabývala
a formou usnesení přijala doporučení ředitelkám pro přijímání dětí do MŠ, která stanovují, že základním kritériem je trvalé bydliště
dítěte v Roztokách a věk dítěte. V souladu
s legislativou jsou přednostně přijímány děti
předškolního věku a při přijímání dalších se
postupuje víceméně mechanicky od nejstarších k nejmladším. Všechna ostatní kritéria
byla eliminována, neboť se časem ukázala
jako problematická, a to včetně sociálních
hledisek, jako je např. situace matek samoživitelek. Z úředního pohledu je totiž nemožné
rozlišit neprovdanou matku dítěte žijící ve stabilním partnerském svazku a osamělou matku
samoživitelku.
Posledním podnětem ze strany veřejnosti byl
článek Čisté duše v „čistých“ MŠ paní Š. Urbanovské v čísle 1/2014 časopisu Odraz, který
měl ještě krátký dovětek v elektronické korespondenci s vedením města. Autorka článku
má pocit, že v některých případech není postup ředitelek MŠ korektní, dokonce spekuluje i o korupčním jednání, zejména při doplňování stavu dětí na uvolněná místa
po ukončení přijímacího řízení.
K tomu považuji za nutné podat následující
vysvětlení.
Přijímací řízení do MŠ se uskutečňuje
na podkladě ustanovení školského zákona
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č. 561/2004 Sb. a řídí se správním řádem,
zákonem č. 500/2004 Sb.
V této souvislosti je třeba říci, že žádná naše
místní úprava podmínek, i když na podkladě
usnesení Rady či zastupitelstva, nemůže překročit zákon, resp. omezit zákonné pravomoce ředitelek MŠ.
§ 34 odst. (3) školského zákona říká taxativně a jednoznačně, že o přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel MŠ. Přitom
musí dbát na ustanovení § 2 ŠZ, které ukládá
dodržování rovného přístupu každého občana, resp. dítěte ke vzdělání, a také se musí
držet procesních pravidel stanovených
správním řádem.
§ 34 odst. (4) dále upřesňuje, že k předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány
děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. V těchto případech dochází občas ke zvýhodňování některých dětí
tím, že „přednostně“ absolvují tento ročník
dvakrát, a to v případě následného ročního
odkladu školní docházky. Této praxi nelze
účinně čelit, podle nové zákonné úpravy je
však již tato opakovaná docházka do předškolního ročníku zpoplatněna.
§ 34 odst. (7) pak uvádí, že dítě může být
přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Toto ustanovení do jisté
míry legalizuje kritizovaný postup, že některé děti jsou za „nejasných okolností“ (na základě předchozího odvolání) přijaty v průběhu školního roku.
Nový odst. (8) § 34 pak nabízí možnost přijímání dětí do mateřské školy na základě kritérií stanovených zřizovatelem, která se zveřejňují předem a to způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Jedná se však o MŠ pro děti
zaměstnanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele.
Jde tedy o tzv. zaměstnaneckou školku.
Suverénní rozhodování ředitelek MŠ potvrzuje i následující § 35, který stanoví, že při
naplnění určitých podmínek může ředitel
rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.

Z výše uvedeného vyplývá, že kritéria přijímacího řízení přijatá usnesením Rady města
mají jen doporučující charakter. Rozhodnutí
o přijetí konkrétního dítěte je zcela v kompetenci ředitelky.
Jak mám možnost sledovat v posledních letech situaci v našich MŠ, domnívám se, že
v naprosté většině případů postupují ředitelky korektně, věcně správně (v souladu se
správním řádem) a podle doporučení Rady
města. V jednotlivostech se liší. Tento výjimečně individuální postup nelze striktně
odmítnout, protože mohou existovat (a existují) zvláštní případy hodné zřetele, které
jednoduchá kritéria nemohou postihnout.
Nejčastější kritické námitky rodičů směřují
proti případům dodatečného doplňování počtu dětí na místo těch řádně přijatých, které
z nějakých důvodů nenastoupily do předškolního vzdělávání. I v těchto případech
postupuje ředitelka suverénně, měla by však
dodržovat stejný princip, jaký byl uplatňován
při řádném přijímacím řízení, a nezneužívat
svého postavení. Musí být připravena kontrolnímu orgánu zřizovatele a České školní
inspekci vysvětlit a zdůvodnit přijetí konkrétních dětí mimo kritéria.
Závěrem si dovolím osobní názor. Celý problém je o morálce a odpovědnosti. Zbavit
ředitelky možnosti postupovat ve výjimečných případech individuálně by vedlo
ke zbytečné tvrdosti zákona. Nejlepším lékem na tento problém je dostatečný počet
míst v MŠ.
Proto také vedení města vynaložilo značné
úsilí i finanční prostředky z rozpočtu města
k navýšení kapacity našich veřejných MŠ.
Během posledních tří let to jsou nové tři třídy pro celkem 75 dětí. Lze očekávat, že
i vzhledem k silnému předškolnímu ročníku,
který přechází od 1. září do prvních tříd ZŠ,
se posune hranice pro přijetí dítěte na 3,5
roku jeho věku.
Stanislav Boloňský, místostarosta
předseda školské komise
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Školky v Roztokách
V reakci na článek Šárky Urbanovské v minulém čísle jsem zaznamenal, ať už v internetové diskusi, či v osobních rozhovorech
občanů, mnoho dalších podnětů k přijímání
dětí do MŠ i ke způsobu vybírání příspěvků
na akce a aktivity MŠ. Většina negativních
informací se týkala školky v ulici Spěšného.
Domnívám se, že by bylo v zájmu občanů
stávající situaci prošetřit a dát veřejnosti jasné stanovisko, zda praxe přijímání dětí (ať už
v řádném zápisu, nebo průběhu školního
roku) a financování jejich aktivit ve školce
(údajná absence dokladů na peníze, chybějící

buď rozptýlily pochybnosti, nebo naopak aby
byla vidět nápravná opatření z kontroly vyvozená.
V souvislosti s rozdílnými přijímacími podmínkami v jedné školce se nabízí ještě možnost oživení úvah o sloučení všech MŠ
v Roztokách do jedné organizační složky, což
by zajistilo rovnost v přijímacím řízení (zápisu) a sjednocení kritérii pro přijetí, byť toto
řešení o sobě není ani jednoduché a podle
mého názoru ani nejlepší

vyúčtování a rozúčtováni na konkrétní děti
atd.) je v pořádku, či jaká jsou pochybení
a jaká má být jejich náprava. Je otázkou,
do kompetence jakého orgánu patří taková
kontrola, zda by ji měl provádět kontrolní
výbor, finanční výbor (alespoň tu část, která
se týká vybírání finančních prostředků a jejich rozúčtování), nebo školská komise, nebo
jejich společná kontrolní skupina. Jestli se
snad místní orgány považují za nekompetentní, pak by mohla kontrolu provádět školní inspekce. Rozhodně by měl být výsledek
tohoto šetření zveřejněn i v Odrazu, aby se

Stanislav Čáslavka

Vítání dětí v Roztokách
dne 27. května 2014

Vážení rodiče, dne
se pod záštitou starosty města Roztok
uskuteční slavnostní akt vítání dětí, které se narodily v období od 1. července 2013 do 31. prosince 2013.
Máte-li zájem, aby Vaše děťátko bylo v tento den přivítáno mezi občany města Roztok,
sdělte prosím jméno a příjmení dítěte, datum jeho narození a Vaši adresu na Městský úřad Roztoky,
a to buď e-mailem na adresu vysehradska@roztoky.cz, osobně u paní Vyšehradské, nebo telefonicky na čísle 220 400 260,
a to nejpozději do 10. 5. 2014.
Pozvánka s uvedením místa a času konání bude včas zaslána.
Dagmar Vyšehradská – matrika

RESTAURACE
„U KRBU“
Vás zve k příjemnému posezení
a dobrému jídlu
do útulného nekuřáckého prostředí.
Nabízíme hotová jídla z domácí
kuchyně, oblíbené speciality našich
hostů
a od 1. 2. 2014 i nové dobroty
od našich kuchařů.
Otevřeno PO–ČT 11.00–23.00
PÁ–SO 11.00–24.00
NEDĚLE ZAVŘENO
Kde nás najdete:
Chelčického 562, Roztoky
www.ukrbu-roztoky.cz
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Údržba NEMOVITOSTÍ
Pavel Čermák
– malování
– instalatérské, topenářské práce
– pokládka podlahových krytin
– zámečnické práce
– s tavební a sádrokartonářské
práce
– v eškeré drobné údržbářské
práce doma i na zahradě
E-mail: 75cmelak@seznam.cz
tel.: 728 326 039
ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

POLEMIKY A KOMENTÁŘE

Nádražní – mýty a polopravdy
V minulém čísle časopisu Odraz vyšlo několik
článků v souvislosti v plánovanou výstavbou
obytného souboru Nádražní. Pro připomenutí
– na tuto kontroverzní stavbu bylo vydáno stav.
úřadem Roztoky v listopadu územní rozhodnutí (UR). Jak je již v Roztokách obvyklé, bylo plné
chyb a zásadní připomínky státních orgánů
v něm byly zapracovány jen velmi vágně, v podstatě nevymahatelně. Proti UR se v prosinci
město a dvě roztocká občanská sdružení odvolala, načež investor stavby těsně po Vánocích
přišel s návrhem smlouvy mezi ním a městem.
Kromě mnoha pro město „velmi výhodných“
bodů smlouva obsahuje též závazek města stáhnout své odvolání pod sankcí 5 mil. Kč!!! Naštěstí na zastupitelstvu dne 29. 1. nebyla smlouva po bouřlivé diskusi přijata, navzdory
velkému tlaku členů TOP 09. Jsem velmi rád, že
tentokrát zvítězil zdravý rozum, zastupitelům
poděkujme. Snad se jedná o první známku
toho, že se naše město chce vydat v oblasti výstavby novou, lepší cestou, než šlo dosud.
Protože v rámci této kauzy byly vyřčeny a napsány spousty polopravd a překroucených
faktů, dovolil bych si některé z nich rozebrat:
„Pokud město nepodepíše smlouvu a nestáhne odvolání, připraví se o poslední
možnost, jak nahradit stávající zchátralé objekty

1.

něčím novým a pěkným.“ Roztoky jsou natolik
atraktivní lokalitou, že dříve nebo později se
někomu rozhodně vyplatí tento pozemek zastavět. Představa, že pozemek zůstane na věky
nezastavěný, je podle mě zcestná. O tom, jak
dobrý obchod to asi je, svědčí rychlost, s jakou
přiběhl investor po odvolání se smlouvou.
„Obec má omezené možnosti stavbu
omezit – jen jako účastník řízení, jehož
připomínkám stavební úřad nemusí vyhovět.“
To možná platí u jiných staveb, ale ne zde, kde
část stavby leží na obecním pozemku (rozšíření
komunikace Nádražní). Tedy bez souhlasu
obce nic postavit nelze. Tím má město investora „na lopatě“.
„Riziko, že kraj odvolání nevyhoví.“
Ve vydaném UR je takové množství fatálních chyb a rozporů, že nevyhovění odvolání
by ze strany kraje hraničilo téměř s trestným
činem.
„Koordinace výjezdů, odbočovacího pruhu, přechodu a autobusového zálivu
bude řešena podle představ obce ve stavebním
povolení.“ Je to spousta staveb na malém prostoru, tzn. koordinace bude velmi složitá, ba
nemožná, a dokud nebude vše nakreslené
na papíře podle norem, nelze říci, že to půjde.
Ve stavebním řízení může vyvstat nutnost zása-

2.
3.

4.

hu mimo oblast vyhrazenou UR, které bude
pak nutné změnit. Anebo spíše to celé nějak
„ošulit“.
„Investor staví pro město divadélko Kvítko a MŠ.“ Tyto dvě stavby se mají vyměnit za nějaké jiné městské pozemky, takže vlastně koupit. Navíc podpis takovéto smlouvy je
odložen na později, což je do nebe volající
chyba – po vydání UR bude veškeré trumfy
držet v ruce investor. Navíc není naprosto dořešené, kde budou parkovat rodiče a návštěvníci divadélka. Zřejmě podél chodníku v Nádražní, čímž budou blokovat dopravu ze serpentýny
– do podzemních garáží budou zajíždět asi
těžko.
„Investor nabídl odstup domů 3 m
od uliční čáry ulice Nádražní“ – to není
ani tak ústupek, ono mu ani nic jiného nezbývá, pokud chce realizovat odbočovací pruhy
široké 3 m, což má uloženo jako povinnost
od policie. Ze slibovaného zeleného pruhu podél chodníku tak nezbude téměř nic.
To samozřejmě není vyčerpávající seznam, ale
je jasné, že nové a pečlivější projednání v novém územním řízení je více než nezbytné.

5.

6.

Michal Hadraba,
projektant v oblasti městské infrastruktury

Zmarněný boj o Nádražní ulici?
Opět proběhly na zastupitelstvu města emotivní diskuse, zda přijmout návrh dohody,
dosažené po jednáních vedení města s investorem, jenž chce v Nádražní ulici asanovat
stávající objekty, které většina občanů zná
jako pustnoucí bývalé sklady „Penicilinky“
a postavit místo nich komplex převážně bytů
a občanské vybavenosti. Investor upravil
na základě požadavků města původní záměr
postavený pochopitelně z jeho hlediska
na optimálním ekonomickém výsledku akce.
Město se proti záměru v rámci stavebního
řízení odvolalo, protože záměr považovalo
za příliš rozsáhlý, a dosáhlo jeho zredukování, vazbu prodeje bytů na koupi parkovacích
stání, vjezd a výjezd z areálu a řadu věcí užitečných pro město – školku pro 25 dětí, veřejné dětské hřiště, spolupráci při výstavbě
loutkového divadélka, náhradu zeleně, která
zanikne v rámci dopravních opatření, výsadbou ve svém areálu, vybudování autobusových zálivů v obou směrech, zajištění stability stoky na dešťovou vodu, která odvodňuje
značnou část horní části Roztok a opatření,
která urychlí demolici stávajících objektů
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a minimalizují dopravní omezení v Nádražní
ulici.
Zastupitelstvo dosaženou dohodu odmítlo
(9 hlasů pro, 1 proti, 6 se zdrželo), protože
ústupky investora se mu zdály nedostatečné.
Je nutno vzít v úvahu, že jednání se vedou bez
efektu již několik let a těžko lze očekávat, že
působení silou přivede rychlý obrat a že se
zlepší spolupráce ze strany investora, kterému
blokujeme jeho záměr. Proč na situaci reaguji
(někdy hlasitě až alergicky)?
Nevím, komu se může líbit aktuální stav situace: v současnosti je to typický „brownfield“,
to je opuštěný průmyslový objekt, dlouhodobě ve velmi špatném stavu (i staticky), a to již
z doby, než přešel do vlastnictví současného
majitele. Na řešeném území dlouhodobě probíhala průmyslová činnost. Nikdy nebyl přístupný veřejnosti a po celou dobu, kdy jej využívala „Penicilinka“, byl i dopravně (jako
hlavní sklad) dosti zatěžován.
V současnosti je to opravdu první vizitka
Roztok, kterou návštěvník, zejména ten,
jenž přijede vlakem, uvidí. Při troše štěstí,
když půjdete kolem, na vás nespadne kus

omítky nebo vám z okapů nenaprší za límec
(i když musím přiznat, jak mě moudře poučil při diskusi jeden kolega zastupitel: prší
i jinde).
Opětovné využití jednou ztracené půdy pro
účel, který nepoškozuje životní prostředí a oživuje opuštěné prostory v intravilánu města
(za starých časů byla Nádražní ulice hlavní
chloubou Roztok), by mohlo být považováno
za výborné řešení. Usiluje o to řada měst nejen
v Čechách, ale po celém světě. Např. v Kodani
dávají investorům dokonce dotace, aby využívaly opuštěné objekty (pro investory je to pochopitelně složitější). U nás je to asi jinak. Podle
některých zastupitelů si většina občanů dostavbu nepřeje (nejsem o tom přesvědčen – na veřejné jednání s investorem přišlo odhadem 20
nespokojených občanů a zdaleka ne všichni
zastupitelé – myslím, že nás bylo maximálně 6).
Co ale nikdy veřejně nezaznělo, je otázka, co si
nespokojení občané s danou lokalitou přejí
podnikat ? Je to objekt v soukromém vlastnictví, které všichni ctíme, pokud je naše, ale pokud je někoho jiného, uvažujeme socialisticky:
musí respektovat hlas lidu, ale jaký je ten hlas?
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Vykoupit pozemky a udělat tam park, sportoviště, domov mládeže? Máme na to, jednal někdo
s vlastníkem? V současnosti je uvedené místo
naštěstí v ÚPD vedeno jako čistě obytné území
a nelze je jednoduše vrátit původnímu průmyslovému využití, ale zpracovává se nový územní plán, budou noví zastupitelé, územní plány
se dají změnit…
Legitimní námitkou je, že nás bude zase víc
a bude více zatížená doprava. Jenže přibývání
obyvatel v obcích kolem Prahy, a tedy i v Roztokách nikdo nezabrání. Je to trend, se kterým
bojují všechna velkoměsta dnes už nejen Ev-

ropy. Logika lidí, kteří uvažují tím způsobem,
že si řeknou: „My už jsme tady a ostatní sem
nepouštějte“ naštěstí není průchodná. Musíme se naučit novou situaci řešit organizačně
a technicky tak, jak to dělají jinde v Evropě.
Zoufalé oddalování rozšiřování města v již
schválených mezích územního plánu město
jenom poškodí nejen ekonomicky, ztrátou
postavení, které snad dosud má, ale hlavně
tím, že mu utečou možnosti, o které ještě
může bojovat: udržet nebo ještě zlepšit hromadnou dopravu (která je v současnosti nejlepší, co pamatuji), usilovat o hlavní připojení

Roztok ze směru od Přílep a nepromarnit
jednání v době, kdy se stále ještě jedná
o strukturách silničního okruhu severně kolem Prahy. Vím, že tento postoj mi před volbami nedodává popularity, ale pokouším se
uvažovat tak jako staří developeři Roztok,
kteří z vesničky, přes kterou nevedla kloudně
ani silnice, udělali zajímavý městys. Myslím,
že se to tehdy zde žijícím sedlákům, rybářům
a košíkářům taky moc nelíbilo, ale přijali danou skutečnost a využili ji.
Martin Štifter

Oprava mýtů ohledně zástavby v Nádražní ulici
Článek pana starosty Jakoba (TOP 09) v minulém Odrazu ohledně zástavby v Nádražní ulici
je obratnou a brilantní slovní ekvilibristikou,
kterak přehodit vlastní neobratnost na někoho
jiného a naznačit, že opozice za všechno může.
Vedením města zastupitelstvu předložené
návrhy na pořízení regulačního plánu Roztoky – Nádražní ulice, zastupitelstvem města
v roce 2011 nepřijaté (za to může opozice) či
zastupitelstvem přijaté v roce 2012 jsou kvůli
svojí formulaci neplatné.
Z jediného neformálního jednání vládnoucí
koalice s DOSTem, byl DOSTem vznesen požadavek na širší diskusi o návrhu zástavby
v Nádražní ulici v rámci všech v zastupitelstvu
zastoupených stran. Tento požadavek nebyl
vládnoucí koalicí akceptován. Proto jsme se
jako opoziční zastupitelé za DOST na všech

jednáních o zástavbě v Nádražní ulici zdrželi
hlasování i jakýchkoli příspěvků do diskuse.
Starosta Jakob ve svém článku napsal, „že
jsme snad projekt tajili a veřejnost dostatečně
neinformovali“, pro přesnost uvedl, že tento
projekt byl v Odrazu zmíněn během let
2011–2013 třicetkrát.
I kdyby byl tento projekt zmíněn v Odrazu
tisíckrát, veřejnosti byl prezentován až dne
26. 11. 2013, kdy tato veřejná prezentace
byla námi i přes odpor vedení města vynucena. Následující den bylo vydáno územní
rozhodnutí. Tím se stala jakákoli diskuse
čistě akademickou.
Na jednání zastupitelstva města 29. 1. 2014
byla starostou Jakobem předložena nová dohoda s investorem zástavby v Nádražní ulici.
Starosta Jakob přednesl do zápisu emotivní

prohlášení za TOP 09, že jestliže nebude navržená dohoda schválena, země se otřese
a slunce nevyjde. Samozřejmě že přeháním,
ale tak nějak to znělo.
Vzhledem k tomu, že rada města přijala
usnesení, že se proti vydanému územnímu
rozhodnutí odvolá, se emotivní projev starosty Jakoba na jednání zastupitelstva jeví
jako velmi zvláštní. Co motivovalo starostu
k předložení nové dohody s investorem zástavby, jejíž částí je zpětvzetí odvolání města
proti územnímu rozhodnutí?
A co toto zpětvzetí vlastně řeší, když odvolání proti územnímu rozhodnutí podala i občanská sdružení Broukus dollus a Architektura a krajina?
Olga Vavřínová, zastupitelka za DOST

Školní náměstí – Potěmkinova vesnice
V roce 2012 proběhla oprava komunikací
na Školním náměstí a byly osazeny obrubníky
u chodníků a ve střední části náměstí u parku.
Na posledním jednání zastupitelstva se zastupitelé konečně asi po třech měsících dostali
k projednávání zpráv z kontrolního výboru,
kdy jedna kontrola se týkala i Školního náměstí.
Z kontroly plyne, že náklady na opravu Školního náměstí v roce 2012, tedy náklady na ty
obrubníky a opravu komunikací, překročily
uzavřenou smlouvu o více než 700 tisíc korun.
Na překročení smluvní ceny, která byla ve výši
315 tisíc korun, nebyly dohledány doklady
o uzavření dodatku smlouvy ani o schválení
víceprací. Inu, stalo se. Ovšem o hospodárně
vynaložených prostředcích z rozpočtu města,
tedy peněz nás všech, to asi není.
O to pikantnější se jeví další revitalizace školního náměstí v roce 2013, kdy ty obrubníky
u chodníků byly odstraněny a nahrazeny novými, chodníky byly nově zadlážděny a v roce
2012 opravené komunikace byly opraveny
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ještě lépe. Kolik stála tato fáze, snad zjistí kontrolní výbor možná ještě v tomto roce.
Při projednávání této podivné investice jsme se
dozvěděli, že rada města požadovala standardy
obrubníků, které nebyly v pořádku, ale ty špatně
osazené obrubníky se dají použít jinde, a že
radní k takovému rozhodnutí mají mandát.
Přiznávám, že někteří z nás byli takovým vysvětlením natolik konsternovaní, že dotaz, zda rada
též ke své újmě ty vícenáklady zaplatí, nepadl.
Tato salámová metoda oprav Školního náměstí má svůj důvod.
V minulém volebním období bylo vydáno
územní rozhodnutí na revitalizaci Školního
náměstí. V rámci tohoto projektu byly řešeny
komunikace, chodníky, parkování, park, výměna vodovodních přípojek a řešení kanalizace splaškové i dešťové. V rámci tohoto projektu bylo výpočty prokázáno, že kvůli
změně odtokových poměrů, který je dán
novým povrchem komunikací, je nutné
v části Školního náměstí zvětšit profil splaš-

kové kanalizace a dešťové vody řešit převážně vsakováním.
Jednoduše řečeno, když budou provedeny
nové povrchy komunikací, dešťová voda rychleji odteče do splaškové kanalizace, čímž bude
neúměrně zatížena páteřní kanalizační stoka
v Jungmannově ulici a následně hlavní páteřní
stoka v Kroupce. Vzhledem ke komplikacím
s prokazováním možnosti vsakování dešťových vod na Školním náměstí se v minulém
volebním období nestihlo dosáhnout vodoprávního rozhodnutí.
Novému vedení města je tato problematika
zcela cizí. Proč měnit na Školním náměstí profil stávající kanalizace a řešit odtok dešťových
vod? Je to drahé a všechny to bude obtěžovat.
Daleko jednodušší je opravovat a opravovat.
Koneckonců, Školní náměstí nyní opravdu vypadá podstatně lépe než dříve a za to jsou
samozřejmě body v komunálních volbách.
Olga Vavřínová, zastupitelka za DOST
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Roztocké chodníky
Pak tady mám poslední připomínku, je velice
pěkné, že po mnoha urgencích jsme se domluvili a kanálky na chodníku Masarykova
před domy 772 a 773 zmizely. Ale zase tu
máme ale. Sníh roztátý na střeše těchto domů
nám teče na chodník. Tam zamrzá a je tu
pěkná klouzačka, a to nejen na Masaryčce, ale
i v ulici Hálkova, kam mají tyto domy vodu ze
střech svedenou také. Takových domů se svedeným okapem na chodník je na Masarykově
ulici více, i když mají poměrně velké pozemky, jako například domy 726 a 725, a s takto
upraveným svodem bychom jich našli po našem městě víc.

Je mi docela trapné stále se vracet k městským chodníkům. Ale je zima, napadlo trochu sněhu, maličko nám přituhlo. Máme
někde docela slušné chodníky ze zámkové
dlažby. Zámková dlažba klouže, když namokne, klouže, když mrzne, klouže ještě víc,
když napadne sníh. Město na mnoha místech povolilo parkování podélné na chodnících, ale již nikdo nedomyslel, že tyto chodníky technické služby našeho města nemohou
uklízet a ani posypat, a to z důvodů, že jim
při práci překážejí zaparkovaná vozidla a řidiči posypových vozidel by mohli tato vozidla poškodit. Ale přitom by stačilo tak málo.
Jen dodatková cedule ke značce parkoviště,
parkování od 17:00 do 7:00 hod. Jistě se ze-

ptáte proč. A já vám odpovím. Parkoviště
před domy jsou přes den poloprázdná
a chodníky jsou plné aut.
Na vybraných chodnících, většinou u bytových domů, se před vchody na obrubníky
namalovala žlutá čára což je zákaz zastavení
všech vozidel pod dopravním označením
V12c. Vozidla tam parkují, jako by se nechumelilo, a městská policie kolem jezdí a dělá,
jako by je to nezajímalo.
Když napadne sníh, pak bílá vodorovná značení na přechodech, dopravní označení V7
(zebra) nejsou vidět a svislé dopravní značení (značka IP6) skoro nikde není, a to ani
na hlavní Lidické. Je tak vidět, že město dělá
vše pro bezpečnost chodců.

Jací jsme
hospodáři

„Potoky“ versus „Za Potokem“

Když jsem se dozvěděl o záměru města směnit
pozemky bývalého sběrného dvora, ke kterému náleží sklady a dílna, měl jsem za to, že jde
pouze o žert. No, a ejhle – on to žert není! Viz
roztocký Odraz 1/2014 str. 12 a 13.
Jedná se o pozemek, dílnu a sklady, které
v současnosti obhospodařují technické
služby našeho města. Technické služby
města využívají pozemky se skladem a dílnou pro úschovu elektromateriálu na opravu a provoz veřejného osvětlení, uskladnění
mechanizace na údržbu chodníků, parků
a silnic v letním i zimním období. Dále jako
umývárnu pro zaměstnance, zázemí pro
údržbu vozového parku a další věci, které
nemohou být ponechány venku z důvodu ať
už povětrnostních podmínek, či možného
odcizení.
V případě, že město uskuteční svůj záměr
o směně (prodeji) pozemků (a to za vcelku
směšnou částku zhruba 2 800 000 Kč), vyvstává otázka: „Kde tedy budou mít technické služby nezbytné zázemí pro svůj provoz?“
Ano, takové zázemí bude chybět a bude se
muset vytvořit nové! Výstavba takového zázemí bude zcela jistě dražší, než je již zmíněná částka. Proč takový obchod? Proč prodávat něco funkčního a postačujícího pro
provoz našeho města? Nebo je to jen záměr
pana Pohla, jak doběhnout občany města
Roztok?
Dobrý hospodář přece neprodává dobře fungující věc, aby ji následně stavěl novou, a to
za bezesporu více, než zač původní prodal.
Stanislav Čáslavka, předseda ČSSD Roztoky
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Již nějaký ten rok žiji v Roztokách, ale záležitost několika posledních dní mě natolik zaskočila, že již nemohu jen nečinně přihlížet.
Vždyť je to tady, jak kdyby někdo na otázku,
jaký je rozdíl mezi holinkami a hodinkami,
řekl: „Žádný, oboje se natahuje.“ Ale jak jistě
víte, tak jednoduché to není.
Proto bych chtěla uvést na pravou míru to, co
jsem se dozvěděla, že je o mně roznášeno
a s kým jsem spojována v očích roztockých
spoluobčanů. Jsem již 13 let majitelkou
STÁLE fungujícího psího penzionu v ulici

Potoky. Někteří z vás již u mě měli ubytovaného svého čtyřnohého psího kamaráda a nevím o tom, že by byl nějaký problém. Toto
není reklama na služby mnou poskytované,
ale poslouchat, že jsem si nelegálně otevřela
cosi, co má mít kapacitu x desítek psů, s čím
nikdo v okolí nesouhlasí a jiné podobné nesmysly, to rozhodně nehodlám. Tím méně

Stanislav Čáslavka

proto, že s aktivitami „Psího hotelu a školky“
v ulici Za Potokem jsem nikdy nic neměla
a nemám ani v plánu do budoucna mít.
Nehodlám si ale nechat někým takovým pošpinit svou pověst. Poslední kapkou bylo, když
jsem zaslechla o tom, že proběhlo oficiální setkání na obecním úřadě s majitelem „psího
hotelu“ Za Potokem. Dozvěděla jsem se totiž,
že majitel tohoto zařízení se tam bil v prsa, jak
je jediný poskytovatel této služby v Praze-západ. Což je samozřejmě blud. Ale také prý
bezostyšně tvrdil, že i tady v Roztokách byla
prý jakási paní Dušková, která psy ubytovávala,
ale ta už nefunguje. Bohužel pro něj stále funguji a nehodlám na tom nic měnit. Tím, že
mám velmi malou kapacitu, to asi holt nedělám pro peníze, ale pro lásku ke psům. Což…
no, ale udělejte si obrázek sami.
Naďa Dušková

Rozpočet města – opět schodkový
O tom, že zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2014, již v Odrazu informoval
pan starosta. Dovolím si několik komentářů
z hlediska opozice.
V koaliční smlouvě, kterou uzavřela koalice
vedení města (TOP 09 + ODS + Sakura a dodatečně od 2. pol. roku 2013 i Netřesk), je
uvedeno, že koalice se zavazuje hospodařit
s vyrovnaným rozpočtem města po celé volební období. Není a nebylo tomu tak. Koalice

předkládala a zastupitelstvo vždy schválilo
rozpočty schodkové, protože bylo z čeho brát.
Současná koalice přebírala město po předchozím vedení s ušetřenými zhruba 50 miliony Kč, z nichž samozřejmě vydatnou částí
přispělo 23 mil. za prodej nemocnice.
Do doby schválení rozpočtu na rok 2014 vždy
byla součástí rozpočtu města adresná rezerva
na dostavbu ZŠ, v roce 2013 v konečné výši
50 mil. Kč. Adresná rezerva znamená, že takto
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alokovaná finanční částka nesmí být použita
na nic jiného, na rozdíl od rezervy rozpočtu,
která může či nemusí být použita na cokoliv.
Díky dotaci, kterou město dostalo od ministerstva financí v celkové výši 49 mil. Kč v roce
2013, byla adresná rezerva na dostavbu ZŠ
zastupiteli ve schváleném rozpočtu na rok
2014 zrušena. Část rezervy byla převedena
přímo na dostavbu ZŠ (19,5 mil. Kč), část
na vybavení školy, hřiště a fasádu (10 mil. Kč).
Zbytek adresné rezervy na školu byl rozpuštěn

do investic jiných výdajových paragrafů rozpočtu města, hlavně na investice do komunikací. Speciálně návrh investic do komunikací
byl z naší strany podroben kritice, neboť zdaleka ne všechny plánované komunikace jsou
řádně připraveny včetně nezbytných doprovodných investic (odvodnění, sítě atp.).
Kdyby se všechno podařilo realizovat (rozuměj utratit) tak, jak schválený rozpočet na rok
2014 předpokládá, zbude v rozpočtu města
rezerva ve výši zhruba 2 mil. Kč.

Do budoucna je ovšem třeba počítat s finanční účastí města na rekonstrukci hlavní komunikace, která prochází městem (Nádražní, Lidická, Přílepská) a navýšení kapacity městské
čistírny odpadních vod. To není o jednotkách
milionů korun, ale o desítkách. Z těchto důvodů se jako opozice domníváme, že není rozumné utratit prakticky všechny finanční prostředky města.
Jiřina Roškotová, zastupitelka za DOST

Velké otazníky nad Odrazem aneb Popelnici v ústrety
Tak vám takhle jdu po roztockém chodníku
a tu přede mnou paní otvírá branku, chrastí
schránkou na dopisy a vytahuje poštu. Probírá pečlivě obálky dopisů, dívá se na titulní
strany časopisů a tiskovin, a než vejde
do vrátek, zůstane jí v pravé ruce jen Odraz.
Nic nevšedního až do okamžiku, kdy energicky otevřela popelnici a nakrmila ji naším
milým Odrazem, aniž by se třeba jen na obálce zastavila, byť jen pohledem.
To snad nee, řekl jsem si, my jsme se na radnici (léta jsem byl v redakční radě) nad Odrazem něco nadohadovali, mnohokrát jsme
přemýšleli, jak udělat vedle nutných informací časopis i čtivý. Přemýšleli jsme nejen
o obsahu, ale i o grafice a papíru. Nebylo to
hned, ale zdálo se, že se daří a kvalita a čtivost měly zlepšující tendenci. A najednou
jsem svědkem takové scénky – Odraz, šup
s ním do popelnice... To se mi zdá?
Vrtalo mi to hlavou, a tak jsem se nejdřív
poptal svých kamarádů, kolegů, příbuzných
atd. Nejčastější odpověď zněla: Já už to teď
moc nečtu, vždyť tam nic není... Vrátil jsem
se tedy k posledním číslům Odrazu, u kterých, jak mi došlo později, mě vlastně ani nic
nezaujalo a poslední čísla jsem vlastně jen
po zběžném prolistování odkládal.

Abych nekřivdil: V lednovém čísle mě pobavila vtipná fotka kamenného vojáka podepírající
jeřáb na dostavbě Základní školy (že by záměr?). Pak už jen starostův výčet r. 2013, starostovo Téma měsíce o projektu v Nádražní
ulici, a sice profesionální, ale bohužel pro nezasvěcené většinou nudný referát z rady i zastupitelstva p. Boloňského – a toť skoro vše!
Marně hledám nedávno pravidelné rubriky:
„Co přináší Odraz“, „Rozhovor měsíce“,
„Z historie města“. Jedná se totiž určitě
o rubriky zajímavější a čtivější než informace
o tom, komu město pronajme pozemek pod
garáží nebo schválilo věcné břemeno.
Prosincové číslo má na titulu fotku dětí,
údajně z rozsvěcení vánočního stromu, avšak
úvodník šalamounsky (nepleťme si prosím
se šalamonsky) pojednává o tiskovém zákonu a slušnosti, a o Vánocích ani zmínka.
Standardní optimistické Slovo starosty, docela slušný rozhovor s prof. Kučerou, ovšem
jako Téma měsíce a určitě velký tahák s „velkým úspěchem“ zvolil redaktor Drda Vánoční recepty na výzvu RR z předchozího čísla.
Celé oba dva recepty (jeden od starosty
a druhý od paní Drdové) jistě významně
obohatí naše kuchyně… pro doplnění strany
použil redaktor vánoční literární soutěž dětí

pro husitskou církev, kterou pro změnu organizovala jeho žena…
Neumíme si vážit talentů a ani pracovitých
lidí, a tak odvoláme jako před lety ODS pana
Huka z RR, který to vyřešil tak, že pro Odraz
nenapsal již ani řádku. Dodnes jeho články,
analytická zamyšlení a reportáže chybí...
nebo pana Kantora, který chce jen řádnou
výpověď ze smlouvy, odpovídající právním
normám civilizovaného státu. Dnes píše
do Odrazu jen to, oč ho někdo požádá
(nekrology, ZUŠ), a jako profesionál píše
prostě jinam, tam, kde o něj stojí!
Byl jsem sice překvapen nad Odrazem letícím v nádobu na odpadky, ale mohl jsem to
očekávat. Schylovat se k tomu začalo už dříve. Že to ale bude na kvalitě tak znát, to jsem
si ani představit nedokázal.
Vše to začalo v květnu 2013, kdy na vroucí
přání šesti členů redakční rady Odrazu (RR),
sepsané hrdinsky za zády odpovědného redaktora (jak je u nás dobrým zvykem a snad
již roztockým koloritem), Rada města (RM)
odvolala odpovědného redaktora, přestože
neměla proti L. Kantorovi za celý rok nejmenší výhrady. Přesto vyslyšela ,,hlas lidu“ reprezentovaný šesti lidmi a stvrdila to usnesením.
Že by nákaza okamurovskou demokracií?

Prodej RD 6+1 v malebné obci Únětice
K bydlení i k podnikání, rok výstavby 2006,
se zahradou, terasou, bazénem, balkonem, garáží.
1 PP, 2. NP, ze 2/3 podsklepený dům,
užitná plocha 300 m2, plocha zahrady 516 m2.
Oáza klidu v blízkosti Prahy, v chráněném území Tichého údolí.

Tel. kontakt: +420 733 149 004
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POLEMIKY A KOMENTÁŘE
Způsob odvolání ale již byl tak do očí bijící,
že zastupitelstvo města dne 19. 6. 2013
na svém zasedání vrátilo takovéto usnesení
zpět Radě s doporučením znovu se tímto
případem zabývat a přednést, na rozdíl
od směšně vykonstruovaných důvodů RR,
alespoň relevantní argumenty pro odvolání.
To však RM nevzala na vědomí…
Ale to jsem se trochu vydal jen jedním směrem.
V září jmenovala RM novým odpovědným redaktorem ,,čerstvého“ tajemníka J. Drdu (aby
toho neměl pro začátek málo?), ačkoli RR navrhovala dosavadního technického redaktora
p. Tajčmana. Cože najednou nebyl vyslyšen
hlas RR, který postačil k odvolání odpovědné-

ho redaktora, najednou pro jmenování již není
tento hlas dost dobrý? L. Kantor byl jmenován
do funkce na žádost starosty hlavně proto, že
p. Boloňský nemohl dost dobře zastávat funkci
místostarosty a současně být jako redaktor objektivní a nedej bože kritický vůči radnici.
A kde jsme s p. Drdou, který je ještě k tomu
zaměstnancem státu!!!, nikoliv volený občany jako pan Boloňský. Jak RM chce, aby pan
Drda byl objektivní, natož kritický k práci
Městského úřadu a jeho úředníků, když
za jeho činnost odpovídá a úředníky řídí?
Odpovědí je jeho proměna z kdysi bystrého
komentátora v nudného mentora (viz úvodníky). Práce odpovědného redaktora je nejen
odborně, ale i časově náročná a toho oba

pánové, při svých postaveních, určitě nemají
nazbyt.
Odraz byl vždy otevřeným periodikem, listem všech Roztockých a Žalovských. Jestli
chceme tvář a charakter časopisu zachovat,
zřejmě nastal čas, aby o Odrazu rozhodovalo
zastupitelstvo, protože Rada při řešení této
uměle vyvolané krize selhala.
René Šefr, člen zastupitelstva města
(Poznámka redaktora – článek byl redakčně
krácen, neboť byl dodán po uzávěrce a v délce,
na kterou v Odrazu již nebylo místo. Kritické
výhrady proti redaktorovi byly zachovány
a smysl článku zůstal nezměněn.)

Jedno volební období nestačí
Na základě minulého jednání zastupitelstva
musím apelovat na občany Roztok, aby ocenili upřímnou snahu vládnoucí koalice uvést
v život interní procesy ve vedení města, které
mají pomoci transparentně nakládat s veřejnými prostředky, a umožnili jim vládnout
nejméně jedno další volební období, aby
mohli své předvolební sliby naplnit. Jedno
volební období jim na to rozhodně stačit
nebude.

Z čeho tak soudím?
Jako člena kontrolního výboru mne samozřejmě zajímá, jak vážně bere vedení městského úřadu doporučení zastupitelstva, která
vycházejí z kontrol uskutečněných kontrolním výborem. V usnesení č. 123-5/13 doporučují zastupitelé vedení města přijmout
opatření, která do budoucna znemožní opakování nedostatků zjištěných kontrolou průběhu a schvalování víceprací v 1. etapě realizace interiérových úprav v budově MÚ.
Jde o tato opatření:
a. Funkční organizační řád městského úřadu
b. Pracovní náplně pracovníků a manažerů
městského úřadu, kde bude stanoveno nejen za co ale komu je jednotlivý pracovník
zodpovědný
c. Vícestupňový prokazatelný systém kontroly realizace investičních záměrů
d. R
 espektování smyslu stavebního deníku
e. Využívání kontrolních dnů jako nástroje
vícestupňové kontroly realizace investičního záměru
f. Písemné informace o stavu realizace investičního záměru předkládané pověřeným pracovníkem úřadu nadřízenému na pravidelných provozních poradách
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g. 
Zodpovědný politik z řad vedení města
bude pro konkrétní investiční akci jednoznačně jmenován městskou radou
Předmětné jednání městského zastupitelstva
proběhlo 24. 4. 2013 a první termín pro splnění výše uvedeného usnesení byl 31. 5. 2013
a druhý do 31. 10. 2013. Na proběhlém zastupitelstvu jsem se dozvěděl, že i když nejsou uvedená opatření v celé šíři uvedena
v život, vlastně se nic neděje, protože usnesení zastupitelstva má formu doporučení – takto argumentoval současný tajemník městského úřadu a dlouhodobý dřívější předseda
kontrolního výboru. Člen městské rady poznamenal, že tato opatření není nutné zavádět, protože vlastně v posledním roce vše
funguje v naprostém pořádku.
Nutno poznamenat, že tato opatření byla navržena poté, co v první fázi uvedené investiční
akce vznikly vícenáklady v poměrně významné výši a stavební firma ve stavebním deníku
uvedla, že vícepráce budou oceněny. Nebylo
možné dohledat ani ocenění, ani následný
rozhodovací proces, který by zahrnoval posouzení nutnosti víceprací, adekvátnost jejich
ocenění a standardní schválení těchto víceprací kompetentními orgány. Existovala pouze faktura v samotném závěru investiční akce,
která byla proplacena s tím, že práce byly odvedeny.
Představte si, že svému zaměstnanci svěříte
100 000 Kč na rekonstrukci kanceláře a on vám
po dvou měsících předloží fakturu na
120 000 Kč s tím, že se můžete hned nastěhovat, a bude se divit tomu, že jste chtěli být
o navýšení ceny informováni včas, abyste se
mohli rozhodnout. Práce jsou ukončeny, předávací protokoly podepsány a vám nezbývá
než platit.

Kolikrát byste byli ochotni to takovému pracovníkovi tolerovat? Myslím, že normální šéf
by si pravidla práce pro svého zaměstnance
nastavil hned při jeho přijetí včetně sankcí
a věděl by, že ho musí průběžně kontrolovat,
což bohužel nejde bez přesně stanovených
pravidel a stanovení zodpovědností. V našem
případě se pravidla nastavují téměř po 3 letech
působení nového vedení města, kdy bylo zjištěno, že nefungují takové samozřejmosti jako
průběžné informování vedení města o průběhu investice na pravidelných poradách.
Myslím si, že jedno volební období je pro
toto vedení města příliš krátké, aby konečně
pochopilo, že spravování cizích finančních
prostředků by mělo respektovat určitá pravidla a mělo by být maximálně transparentní.
Za pár měsíců slovo transparentnost budete
určitě číst v jejich volebních programech
a bezpochyby jim budete chtít dát možnost
tento jejich závazek konečně splnit.
Pokud byste se ovšem chovali jako správný šéf,
měli jste takového zaměstnance při prvním
pochybení napomenout a při druhém vyvodit
důsledky. Jsou však i šéfové, kteří svým zaměstnancům bezvýhradně důvěřují nebo je jim
vlastně jedno, co se s jejich penězi děje. Jejich
přístup je bohužel většinou přivede k úpadku.
K jakému typu šéfa patříte? Zkuste se zamyslet.
I když to tak na první pohled nevypadá, jde
o vaše peníze. Kompetentní správce vašich peněz by měl mít sám snahu vám prokazatelně
dokládat správnost svých kroků. Pokud ho
k tomu musíte nutit, není to v pořádku.
Jiří Blažek, zastupitel za DOST,
člen kontrolního výboru

(převzetí zapovězeno)
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Není lepší povolání…
Jak jsme psali v Odrazu, v loňském roce dosáhli roztočtí hasiči, a to jak profesionální,
tak i dobrovolní, významných ocenění. Rozhodli jsme se tedy jejich práci trochu přiblížit. V tomto čísle přinášíme rozhovor s velitelem „dobráků“, jak se jim přezdívá, René
Šmídem.

• V Roztokách působí souběžně profesio-

nální i dobrovolní hasiči. Jaký je mezi nimi
vlastně rozdíl?
Hlavní rozdíl je pochopitelně v tom, že profesionální hasiči jsou za svou práci placeni. Jsou
v práci 240 hodin měsíčně a na zásah musí ze
základny vyrazit do dvou minut. Pochopitelně
jsou také lépe školeni a mají lepší techniku.
U dobrovolných hasičů je to tak, že to děláme
pouze ve svém volném čase a z dobré vůle.
Nejsme za to placeni a k zásahu musíme vyjet nejpozději do 10 minut. Dobrovolní hasiči
jsou nepostradatelnou podporou a výpomocí
profesionálních hasičů. Najdou se ale i zásahy, kde zasahujeme sami, a tam máme kompetence a pravomoci stejné jako profesionální
hasiči. V Roztokách se nám s profesionálními
hasiči ze stanice Roztoky daří výborná spolupráce.
Společné máme to, že spousta lidí si myslí, že
když hasiči nejsou u zásahu, leží s nohama
nahoře. Z legrace se přece říká: „Hasič leží,
plat mu běží a dělnická třída tomu věří stěží.
Není lepší zaměstnání nežli hasič z povolání.“
Jen málokdo si ale dovede představit, kolik k té
práci patří výcviku, povinností s údržbou vozového parku, fyzické přípravy, testů, školení
a tak dále. Hasiči jdou tam, odkud všichni
utíkají.

•

Jaká je hlavní činnost vašeho sboru?
Naše největší poslání a náš veškerý výcvik
směřuje hlavně k co nejvíce efektivní a profesionální pomoci při nejrůznějších mimořádných událostech. Všichni jsme poznali a dobře
víme, že pomoc druhému je to nejdůležitější…
Jsme připraveni, vybaveni a vycvičeni na zásahy u požárů, při záplavách, vichřicích, dopravních nehodách, na zásahy ve výškách či
hloubkách a samozřejmě jsme nápomocni při
různých vážnějších i méně vážných životních
situacích.

•

Jaká je historie roztockého Sboru dobrovolných hasičů?
Sbor dobrovolných hasičů Roztoky byl založen
v roce 1881 z popudu správce Dynamitky (stávala na pravém břehu Vltavy, naproti železničním závorám) Hildweina. Stanovy Sboru
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René Šmíd, nar. 1976 v Praze, od narození žije v Roztokách. Od svých 10 let u SDH Roztoky,
od 18 let u JSDH Roztoky. Jako profesionál od svých 20 let u HZSP Letiště Praha,
od 22 let u HZSP ÚJV Řež, od 25 let do současnosti u Hasičského záchranného sboru
Dopravního podniku Praha.
dobrovolných hasičů v Roztokách nad Vltavou
byly potvrzeny c. k. místodržitelstvím výnosem ze dne 22. května 1881.
Zprvu byla hasičská zbrojnice v hospodářském dvoře zámku. Byla vybavena i jednou
čtyřkolovou stříkačkou. Zde se také konala
veřejná cvičení. Již v roce svého vzniku se sbor
v čele se starostou obce Matějem Vošahlíkem
zúčastnil hašení požáru Národního divadla
v Praze 12. srpna 1881.
Dnešní budovu požární stanice v Máchově
ulici využívají příslušníci Hasičského záchranného sboru (HZS) a členové Jednotky sboru
dobrovolných hasičů (JSDH) města Roztok.
Budova byla převedena do vlastnictví MV
HZS-ČR.

•

Kolik výjezdů má jednotka sboru dobrovolných hasičů v Roztokách za rok a jaký
největší zásah jste absolvovali?
Každý rok je to jiné, ale průměrně je to kolem
padesáti výjezdů na nejrůznější druhy událostí, z toho přibližně dvě třetiny jsou zásahy
v Roztokách. V minulém roce byl určitě největší zásah při povodních, který trval skoro
celý měsíc od 2. do 29. 6. 2013. To byl pro
JSDH Roztoky jeden z největších a nejdelších
zásahů v historii. V prvním týdnu povodní se
u zásahu vystřídalo všech 21 členů JSDH Roztoky, což je pro Jednotku skoro zázrak. Jednotka SDH Roztoky spolupracovala s HZS Středočeského kraje a JSDH Nové Strašecí. Tímto
zásahem byly uchráněny značné hodnoty,
např. roztocký zámeček, který byl těsně před
povodní opraven po škodách po povodni
v roce 2002, čistička odpadních vod, chemická
továrna VÚAB a několik rodinných domů.

Byla to obrovská zkouška jak pro nás, tak pro
naši techniku. Prožívali jsme přímo na místě
neskutečné lidské příběhy těch, kteří se během
pár desítek minut kvůli velké vodě dostali
do velice svízelných životních situací.

•

Kolik členů má výjezdová Jednotka
SDH ROZTOKY?
Roztocká výjezdová jednotka má celkem 21 členů, z toho je sedm profesionálních hasičů: jeden
z HZS hlavního města Prahy, dva z HZS Dopravního podniku města Prahy, tři z HZS Středočeského kraje, jeden z HZSP Aero Vodochody. A máme mezi sebou i jednu ženu!

•

Odpovídá vaše vybavení současným
potřebám a jak je finančně zajišťováno?
Naše technické vybavení se za poslední roky
výrazně zlepšilo, zejména po povodni v roce
2002. Jednotka SDH Roztoky dostala převodem
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z HZS Středočeského kraje cisternovou automobilovou stříkačku označení CAS 8 AVIE
31T.V roce 2007 byl Sdružením SDH Roztoky
zakoupen terénní automobil Ford Ranger
a v roce 2009 město Roztoky uskutečnilo nákup
repasované cisternové automobilové stříkačky
značky Tatra 815 CAS 32. Je potřeba podotknout, že nákupy veškerého vybavení se uskutečňují s ohledem na případné hrozící nebezpečí
v našem městě. Postupnými nákupy se podařilo
dosáhnout toho, že jsme vybaveni na velmi
dobré úrovni. Stále je ovšem co zlepšovat
a i nadále se budeme snažit dokupovat další
technické prostředky. Naším zřizovatelem je
město Roztoky, přímým nadřízeným je pan
starosta Jan Jakob. Z toho vyplývá, že chod
Jednotky sboru dobrovolných hasičů v Roztokách financuje město Roztoky. Troufnu si říci,
že vztahy s radnicí byly na velmi dobré úrovni
již za předešlého vedení města a nyní se nám
daří vzájemné vztahy ještě zlepšovat. Tímto
bych chtěl poděkovat všem na roztocké radnici,
kterým naše práce není lhostejná. Dále potom
čerpáme účelové dotace ze Středočeského kraje.

•

Jaký je váš osobní názor na současnou
požárně bezpečnostní situaci v Roztokách
z pohledu velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů?
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Myslím, že město Roztoky je určitě bezpečnější, než tomu bylo v minulosti. Vzhledem
k tomu, že jsme takříkajíc u většiny „šlamastyk“ v Roztokách, tak vím, že nejen v našem sboru, ale i na radnici děláme vše pro to,
aby nepříjemných okamžiků v našich životech
bylo co nejméně, a pokud i přesto nastanou,
tak chceme být připraveni, neboť štěstí přeje
připraveným.

•

Dobrovolní hasiči v Roztokách si za poslední roky získali značnou popularitu,
čím si myslíte, že to je?
Především je to tím, že se sešla dobrá parta
lidiček, kteří nezkazí žádnou srandu a umí
táhnout (když je třeba) za jeden provaz.
Úspěšnost zásahů je umožněna technikou
a vybavením, kterými disponujeme. A také
tím, že k jednotce SDH Roztoky patří 7 profesionálních hasičů.

•

Pracujete jako profesionální hasič, což
je velmi populární a společensky oceňovaná práce, ale s financemi to zas není tak
růžové. Jak vy vidíte problematiku profesionálního, ale i dobrovolného hasičského
sboru?
Hasiči jsou zvláštní druh lidí, nikdy si moc nestěžují, spokojí se i s málem a občas dokážou

doslova zázraky. Pravda, není to jednoduchá
práce, jak psychicky, tak i fyzicky, ale pokud má
tahle dřina zachránit někomu život, tak za to
stojí. Svou práci beru jako poslání. Nikdo z nás
profesionálů to, myslím, nedělá kvůli penězům. O dobrovolných hasičích ani nemluvě, ti
to dělají zadarmo a ve volném čase.

• Jaké máte plány s Jednotkou SDH Roz-

toky na rok 2014?
Plánů na rok 2014 je hodně. Čeká nás vytvoření lezecké skupiny a její zařazení do výjezdu. Chystá se výstavba nové hasičské budovy.
A doufáme, že město získá finanční prostředky
z fondů EU na vybudování protipovodňových
opatření a zábran v Tichém údolí, aby povodeň loňského rozsahu nepostihla tuto lokalitu
v takto ničivé síle.
Vltava ukázala svou ničivou sílu při povodních v minulém století sedmkrát (1917, 1940,
1954, 1965, 1977, 1981, 1997) , v tomto za třináct let už dvakrát a určitě to nebylo naposledy. Tak proč se na ni nepřichystat?
Jaroslav Drda
Více se o roztockých dobrovolných hasičích
můžete dozvědět na jejich stránkách:
https://sites.google.com/site/sdhroztoky/
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Roztocká (i další) výročí roku 2014
Začátek kalendářního roku nám vždy sugestivně nabízí ohlédnutí do minulosti a připomenutí různých zajímavých výročí, ať již
z „velkých“ dějin, či z historie našeho města.
V lednu jsme si připomněli již 45. výročí
události, která otřásla světovým veřejným
míněním i naším svědomím – Jan Palach se
v Praze na Václavském náměstí zapálil jako
živá pochodeň na protest proti obecné rezignaci ve společnosti po sovětské okupaci
v srpnu předchozího roku. V únoru ho pak
následoval stejným činem Jan Zajíc a v dubnu Evžen Plocek.
Před 120 lety, 26. února 1894, zachvátil
horní Roztoky velký požár. Za prudkého větru vzplála chalupa a chlévy Antonína Válka
(čp. 32), přičemž zahynulo 6 ks hovězího
dobytka, koza, vepř a několik slepic. V okamžik vznítilo se i vedlejší stavení čp. 34 Jana
Havlíčka, 1. radního obce, a také chalupa čp.
35 Tichých a čp. 61 Hrušků. „Pro naprostý
nedostatek vody a silný vítr nebylo možno
na hašení pomýšleti,“ píše se v kronice. Jen
díky tomu, že vanul západní vítr, neshořel
i kostel a škola.
Jeden z nejtemnějších dnů naší národní
historie nastal před 75 lety, kdy 15. března 1939
německá vojska okupovala zbytek Československa, když Slováci o den dříve vyhlásili státní
samostatnost.
15. března 1939 pak maďarská armáda okupovala zbývající území bývalého Československa, Podkarpatskou Rus.
16. března byl vyhlášen Protektorát Čechy
a Morava a začala první vlna zatýkání potenciálních nepřátel Říše. Gestapo si přišlo i pro
spisovatele Karla Čapka, který byl ovšem už
čtvrt roku po smrti.
Před 250 lety, v roce 1764, byla v Roztokách zřízena tzv. lokalie čili duchovní správa
nižšího řádu, kterou zajišťoval kaplan. Stalo
se tak na žádost místních poddaných knížete
Liechtensteina, majitele roztockého panství.
Do té doby obhospodařoval Roztoky farář

•

•

•

•

•
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veřejnou sbírku. Zhruba pětinu nákladů
na stavbu uhradila obec.
Výročím roku bude zřejmě 100. výročí
atentátu na následníka rakouského trůnu
Františka Ferdinanda d´Este a jeho manželku Žofii roz. Chotkovou 28. června 1914
a následující začátek první světové války
o měsíc později. Tato první moderní válka
svými důsledky zcela rozbila starý svět s jeho
klady i zápory a zahájila novou éru – moderního a ovšem také krvavého 20. století, jak
předvídal ve svých spisech konzervativní
ekonom a ministr orby rakouské vlády (pobývající v Roztokách) Albín Bráf.
Při mobilizaci rakouské armády 26. července
1914 rukovali jen mladí muži do 37 let, neb se
čekala krátká, vítězná válka („do švestek budeme doma“, psal tehdejší tisk). Opak byl
pravdou, jen ze Žalova padlo na bojištích
světové války 15 mužů, a to na obou stranách
fronty.
28. července vyhlásilo Rakousko válku Srbsku. 1. srpna vypovědělo Německo válku
Rusku, 3. srpna Francii, 4. srpna vpadlo
do neutrální Belgie. Velká Británie reagovala vypovězením války Německu a Rakousko-Uhersko zas Rusku. 7. srpna Černá Hora
vyhlásila válku Rakousko-Uhersku, 11. srpna mu pak vyhlásila válku Francie. Dominový efekt nepřátelství rozšířil válečný konflikt po celém světě.
Již 31. srpna 1914 vznikla ve Francii rota
250 českých dobrovolníků pod názvem
„Na zdar“ a 28. září Česká družina na Rusi,
jako zárodky Československých legií,
v nichž bojovalo celkem asi 125 tisíc mužů.
1. září si připomeneme i 75. výročí přepadení Polska, a tedy začátek druhé světové války, jemuž předcházel hanebný pakt Molotov-Ribbentrop o vojenské a hospodářské
spolupráci nacistického Německa a sovětského Ruska. 3. září 1939 vyhlásily Francie a Velká Británie válku nacistickému Německu.
Před 175 lety, v září 1839, zakoupil roztocký zámek a velkostatek Josef Leder st. se svou
manželkou Annou. Rodině Ledrových patřil
tento majetek až do první světové války.
Před 120 lety, v roce 1894, byl do Roztok
zaveden telefon.
Před 100 lety, v listopadu 1914, musela
obec po ruské ofenzivě přijmout uprchlíky
z tehdy rakouské Haliče a postarat se o jejich
živobytí. Převážně šlo o Židy, kteří si posléze
zřídili synagogu v Kroupce v čp. 72.
Před 600 lety, 5. 11. 1414, byl zahájen
v Kostnici církevní koncil, který pak napřes
rok odsoudil na hranici Mistra J. Husa.

Roztocký pekař František Davídek
před odjezdem na frontu, 1914
z Noutonic, což nebylo příliš praktické zejména z hlediska zajišťování posledních věcí
člověka. Často dorazil pan farář z Noutonic
s posledním pomazáním pozdě.
Před deseti lety, 1. května 2004, vstoupila
Česká republika do Evropské unie, čímž se
naplnil jeden z hlavních cílů společenské
změny v listopadu 1989 – zpět do Evropy!
Roztočtí patrioti vzpomenou v květnu
i 80. výročí úmrtí malířky Zdenky Braunerové, která právě před 110 lety dokončila stavbu svého roztockého ateliéru vedle malého
mlýna čp. 5.
Z. Braunerová kromě svého výtvarného díla
proslula i na svou dobu svobodomyslným
životním stylem.
Před 100 lety, v květnu 1914, zemřel majitel roztockého panství Josef Leder ml. Je
pohřben na Levém Hradci.
Na konci června si připomeneme i 110. výročí dobudování a posvěcení obecního chudobince „Císaře a krále Františka Josefa I“ (dnešní
ZUŠ) v Roztokách.
Na svou dobu to byl velkorysý čin na podporu
sociálně nejslabších obyvatel obce. Ubytováni
zde byli 2 muži a 2 ženy.
Bez zajímavosti není ani
to, že pozemek na stavbu věnoval majitel zámku a velkostatku Josef
Leder ml. a jeho manželka Albína organizovala
na podporu této akce

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
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• V listopadu to bude již 25 let od svatoře-

čení Anežky České, pádu Berlínské zdi i komunistického režimu v Československu.
21. 11. 1344 byl Janem Lucemburským
položen základní kámen katedrály sv. Víta
na Pražském hradě.
Před 240 lety, 6. prosince 1774, byla patentem Marie Terezie zavedena povinná školní

•
•

docházka pro děti od šesti do dvanácti let, a to
obou pohlaví. V souvislosti s touto radikální
změnou vydala Marie Terezie též Všeobecný
školní řád. Zlí jazykové tvrdí, že jedním z důvodů bylo i pracovní uplatnění vysloužilých
válečných veteránů. Kázeň ve školách byla
bezpochyby vzorná, s docházkou žáků a kvalitou vzdělávání to už tak slavné nebylo.

•

29. prosince vzpomenene prvního zvolení
Václava Havla prezidentem Československé socialistické republiky, jehož zvolilo Federální
shromáždění hlasy všech přítomných poslanců,
což byla zřejmě historicky poslední jednomyslná
volba hlavy státu v moderních dějinách.
Stanislav Boloňský

Bohuslav Brauner zpět v Roztokách – příběh návratu
Návštěvníci hřbitova na Levém Hradci si
možná povšimli nově vzniklého náhrobku
na starém hřbitově v místě hrobu rodiny Josefa Ledera, bývalého majitele zámku a velkostatku v Roztokách.
Jméno rodiny Braunerovy zde reprezentuje
Bohuslav a jeho žena Ludmila. Bohuslav trávil se svými sourozenci a rodiči v Roztokách
letní období od roku 1861, kdy mlýn rodina
zakoupila. Zároveň se podílel se svým bratrem Vladimírem, po smrti svého otce Augusta Braunera (1880), na přestavbě mlýna
v nájemní letní dům. Jeho návrat do oblíbené
lokality, kde pobýval se svou rodinou, nebyl
jednoduchý.
V létě roku 2010 se na Středočeské muzeum
písemně obrátila paní Gabriela Kociánová
z Těptína, příbuzná první manželky syna
zmíněného Bohuslava Braunera, s prosbou
převzetí ostatků členů Braunerovy rodiny ze
hřbitova na Vinohradech. Do té doby jsme
neměli ani tušení, kde byl Bohuslav, význačný chemik, pohřben. Přání rodiny jsme neodmítli, kde jinde by měli být pohřbeni než
v Roztokách!?
Nerada bych se zabývala procesem vyzvednutí urny s Bohuslavem a ostatků jeho ženy
v detailu. Vypadalo to, že se mnou oba hned
„pojedou“ tramvají a skončí u mě doma.
(Situace téměř jako z Kožíkova románu, kdy
urna paní Augusty Braunerové cestovala
v roce 1890 z Paříže do Prahy vlakem v krabici na klobouky). Během několika dní se
podařilo převzetí i řádný převoz administrativně vyřešit a manželé „čekali“ v dolních Roztokách na definitivní místo posledního odpočinku.
Díky vstřícnosti zaměstnanců Městského
úřadu, konkrétně paní Věry Dědičové
a Anny Pősingerové, se podařilo najít místo
na starém hřbitově na Levém Hradci, kam
byly ostatky v listopadu loňského roku uloženy. Pro zájemce uvádím základní informace:
Bohuslav Brauner (8. 5. 1855–5. 2. 1935), syn
politika Františka Augusta Braunera, majite-
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Foto: Aleš Hůlka
Bohuslav a Lilly Braunerovi

Foto: Aleš Hůlka
le Malého mlýna čp. 5, bratr Zdenky Braunerové, začal po absolvování gymnázia studovat chemii současně na polytechnice
a na univerzitě v Praze. Byl žákem chemiků
Vojtěcha Šafaříka, Františka Štolby a dalších.
V roce 1877 absolvoval stáž v Heidelbergu
a v Praze získal o tři roky později doktorát
filozofie. Vzápětí odjel do Manchesteru, kde
se zabýval studiem chemických prvků (ceru
a berylia). Po návratu z ciziny mu V. Šafařík
nabídl místo na české univerzitě a právě

v téže době Brauner navázal korespondenci
s Mendělejevem. V Chemickém ústavu nově
vzniklé české univerzity habilitoval v roce
1883 jako docent analytické chemie. Řádným profesorem byl jmenován v roce 1897,
dohlížel na realizaci stavby nové budovy
Chemického ústavu na Albertově, která byla
zahájena v roce 1904, a poté byl ustanoven
jeho ředitelem.
V letech 1905 až 1916 se účastnil prací na šestisvazkovém díle Příručka anorganické chemie,
dále spolupracoval na učebnici kvalitativní
analýzy, na Mendělejevu žádost zpracoval kapitolu o prvcích vzácných zemin. Celkem zveřejnil asi 170 článků (německy, anglicky i rusky).
Byl členem Královské české společnosti nauk
a čestným členem domácích a zahraničních
společností. V roce 1925 odešel do penze. Zemřel na Královských Vinohradech 15. 2. 1935
na oboustranný zánět plic.1
Mezi Braunerovy záliby patřil také sport.
Spolu s Josefem Rösslerem-Ořovským byl
průkopníkem lyžařství u nás (Český Ski
klub Praha), na Slovanské plovárně zahajoval sezonu ve vodě ještě ve svých 70 letech.
Je znám jeho přívětivý poměr k Akademickému cyklistickému odboru Slavia (1892)
při Literárním a řečnickém spolku Slavia se
sídlem ve Vodičkově ulici (jeho pokračovatelem je SK Slavia). Psal do sportovní rubriky N
 árodních listů nebo do vídeňského
Handbuch des Bicykle.
Dne 11. 11. 1886 se oženil na Levém Hradci
s Ludmilou (Lilly) Radilovou (1867–1921),
schovankou Vojtěcha Šafaříka. Bydleli v Praze, nejprve v nájemním bytě v Hálkově 3,
Sokolské 31, poté v Čelakovského 14. Společně vychovali tři děti – Bohuslava, O
 takara,
Milenu.
Závěrem si dovolím profesně i soukromě
větičku – je fajn, že se podařilo doplnit další
bílé místo v roztocké nedávné minulosti –
děkuji všem zainteresovaným.
Marcela Šášinková
1 Literatura: Pavel DRÁBEK. Profesor chemie Bohuslav Brauner.
Rozpravy NTM. sv. XXX, s.1–3;Praha 2007.
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Rekordní Tříkrálová Okoř
Snad dlouhé svátky a s nimi spojené tloustnutí a lenošení, kterému bylo před Třemi
králi potřeba učinit přítrž, snad propagace
pochodu v rámci „hýbací“ akce zvané „Prahou turistickou“, snad počasí, ve kterém se
docela dobře šlape z Prahy na Okoř nebo

do Roztok... Tyhle všechny faktory přivedly
na start 46. ročníku Tříkrálové Okoře na osm
stovek pochodníků, o mnoho více, než tomu
bylo v uplynulých ročnících.
Na Okoři na ně čekal sokolník s mnoha cvičenými dravci, a Matus, malé turistické sázeFoto: M. Balcerová

ní, cestou se mohli občerstvit v Číčovicích
u partičky Toma Levého, dobře připraveni
na hladové poutníky byli i v hospodě přímo
na hradě Okoři.
Pořadatelský TOM Roztoky zajistil dopravu
z okořského podhradí do zámku v Roztokách, kde čekaly koláče, čaj a hlavně tři králové. Ta nejmladší králka v celé Evropské
unii, totiž Kačka Balcerová, zpívala zrovna
překrásně, stejně tak její kamarádi Maxík
a Ema a další a další... Zámeček hostil i kejklíře, kteří pochodníky pobavili svým vystoupením, kafíčko si mohli dát v příjemné
Kafírně provozované v zámeckém areálu
agenturou PROVÁS.
Věříme, že všichni pochodníci zdrávi došli
a že se s nimi shledáme napřesrok zase.
Dík patří pořadatelskému TOM Roztoky,
Středočeskému muzeu děkujeme za zázemí,
stejně tak i obci Okoř za otevření hradu
a vlídný přístup.
Akce proběhla za finančního přispění obce
Roztoky, dobrým vínem ji podpořila firma
Vinařství Ludwig, s. r. o.
Tomáš Novotný

ROZTOKY

Vás srdečně zve na tradiční

MAŠKARNÍ

PLES
Sobota 1. 3. 2014 od 19.30 hodin

Kongresový sál hotelu Academic,Tyršovo náměstí 2222, Roztoky
Hraje duo Lhotákovi
Večerem provázejí Vlaďka a Jaroslav Drdovi

Vstupné 150 Kč
Předprodej vstupenek v recepci hotelu
a ve stříbrnictví na Tyršově náměstí
Rezervace vstupenek na tel. 606 893 292
Masky nejsou podmínkou, karnevalové doplňky ke koupi v šatně
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Pořádá:
Sdružení Roztoč

Obec Únětice
Kravín Únětice
Spolek pro obnovu
únětické kultury

Ve spolupráci:
Středočeské muzeum
v Roztokách

Únětice

Roztoky

U Lasíků

Středočeské
muzeum

15.00
Jiří Hodina
lidové písně

11.00
Půjčování masek

Sokolovna

13.00
Naražení
masopustního
speciálu, rej maškar,
žongléři MixTrix,
divadlo Kvelb,
Pohřební bratrstvo
Jefraima Kaddise,
Modrá muzika

19.00
Magnum Jazz
BigBand
23.00
Les Gars D‘en Bas
předtančí soubor
Gaudeamus

14.00
Korunovace královny,
předání masopustního
práva, Krásné fanfáry

Jednotné vstupné
Sokolovna + Kravín
150 Kč

14.30
Průvod městem
Nádražní, Kroupka,
Náměstí 5. května,
Tyršovo náměstí,
Legií, Třešňovka

Kravín
17.30
Příchod průvodu
18.30
Rudovous

Holý vrch

21.00
Trombenik

17.00
Setkání průvodů
z Roztok, Únětic
a Suchdola

Únětický pivovar
13:00
O Saličce
divadlo

Masopustní
menu
„spřátelených
hospůdek“

14:00
Přivítání únětického
průvodu
Naražení masopustního
speciálu, hudba a divadlo
18:00
Přivítání roztockého
průvodu

Restaurant Tiché údolí
Cafe-bar Eiffel
U Lasíků
Únětický pivovar

18:30
Jazz Bluffers
© mariannastranska.cz

Dopravní spojení

Do Roztok – bus 340 a 350 z Dejvické; vlak z Masarykova nádraží
Do Únětic – bus 355 z Dejvické
Z Únětic do Roztok po konci průvodu je zajištěn autobus
Respektujte prosím pokyny pořadatelské služby a vymezené parkovací plochy.

www.roztoc.cz
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KULTURA

Městská knihovna informuje
Nabízíme vám výběr z nových knih.
Beletrie
Itrube A. Osvětimská knihovnice (dramatický
příběh podle skutečných událostí v koncentračním táboře Březinka v roce 1943/44)
Murakami H. 1Q84 (3. díl společenského
románu s prvky sci-fi)
Mayle P. Podfuk v Marseille (společenský
román s vtipem zachycuje nešvary současné
společnosti)
Delijani S. Strom ztracených vzpomínek (osudy jedné rodiny v porevolučním Íránu)
Detektivky
Patterson J. Zabít Alexe Grosse
Ohlsson K. Sedmikrásky (severské krimi)
MacBain E. Zub za zub (87. revír)
Historické romány
Polách A. Ať zemře král (děj se odehrává v Itálii ve 13. století)

•

•
•

Halter M. Královna ze Sáby (slavný příběh
o ženě, která okouzlila krále Šalamouna)
Životopisy
Wágnerová A. Bol lásky prodejné (autorka vytvořila obraz polosvěta pražských prostitutek)
Pecková S. Aristokratky (portréty mladých
žen, příslušnic českých šlechtických rodů)
Menzel J. Rozmarná léta (vlastní životopis)
Pro děti
Friedrich J. Čtyři a půl kamaráda a krokodýl
z internetu (dobrodružný příběh)
Grisham J. Theodore Boone (napínavý příběh s detektivní zápletkou)
Zacharík F. České divadelní pohádky (české divadelní hry převyprávěné jako pohádky pro
děti)
Kratochvíl M. Puntíčkáři. Pachatelé dobrých
skutků (jak se dva malí rošťáci rozhodli konat
dobré skutky)

•

•

Bližší informace o knihách získáte na webu
městské knihovny nebo přímo v městské
knihovně. Registrovaní čtenáři si mohou knihy
rezervovat on-line pře web městské knihovny.
Za městskou knihovnu A.Urxová
Vážení čtenáři, dlouholetá vedoucí naší k nihovny,
paní Urxová, se rozhodla na konci února odejít
do důchodu. Rád bych jí touto cestou p oděkoval
za vynikající práci, kterou ocenily celé generace
čtenářů. V souvislosti s personální změnou
v městské knihovně upozorňujeme návštěvníky
knihovny na možné úpravy pracovní doby v prvních dvou týdnech měsíce března. Prosíme je
tedy, aby sledovali webové stránky knihovny
http://knihovna.roztoky.cz, kde budou informace
o úpravě pracovní doby průběžně aktualizovány.
Jaroslav Drda

Nové expozice v Středočeském muzeu – pokračování
Přízemí zámku, kde bude instalována další
část expozice, přenese příchozí do časů, kdy
do Prahy bylo daleko, kdy obyvatelé Roztok
byli odkázáni na prostor několika vsí, které
patřily k panství Roztoky, a kdy se téměř vše
vyřizovalo na zámku v Roztokách…
A právě mikrokosmu roztockého dominia
zejména na přelomu 18. a 19. století je věnována interiérová instalace v nově zrekonstruovaných prostorách, které byly zničeny povodní v roce 2002.
Příběh, který se autoři pokusili přiblížit
na základě historických dokumentů, nebude
primárně věnován majitelům panství, jak

bývá v zámeckých interiérech zvykem.
Liechtensteinové, jimž roztocké panství patřilo téměř dvě stě let (1623–1803), Roztoky
nevyužívali jako své sídlo, spíše jim patrně
přisoudili osud jakési spižírny, která zásobila
jejich palác v Praze. Na chod panství tedy
dohlíželi tři vrchnostenští úředníci v čele se
správcem statku.
Nejednoho příchozího napadne, jak asi
mohla vypadat místa, v nichž se úředníci
pohybovali, pracovali a žili? Zájemci o dřívější život na zámku budou moci navštívit
nejen privátní prostor úředníka (ložnice) či
místnosti sloužící k jídlu a zásobování (ku-

chyň, jídelna a spižírna), ale i kancelář velkostatku, kam se soustředil hospodářský
a správní chod dominia a kam přicházeli
s vyřizováním svých záležitostí rovněž obyvatelé Roztok a okolí.
I když se z původního mobiliáře nedochovalo téměř nic, návštěvníci se díky erudici autorů budou moci seznámit s precizními interiérovými instalacemi, jež dokumentují
dobovými předměty život na roztockém
zámku v době osvícenského absolutismu.
Těšíme se na vás v červnu 2014!
Věra Slavíková

Středočeské muzeum v Roztokách vás zve na výstavy
alu a Tokiu, které autor ztvárnil v osmdesátých
• Od Studia Kamarád po Krajinu her
Velká výstavní síň 22. 11. 2013–31. 3. 2014
Bohatý fantaskní výtvarný svět akademického
malíře Stanislava Holého se stává zprostředkovatelem na cestě poznání a citového prožitku.
Základem výstavy jsou monumentální interaktivní výtvarné scénické prvky a prostorové objekty, doplněné originálními televizními postavami, jako jsou Jů, Hele, Muf, Hary Šoumen,
Tryskomyši, Šamšula aj., jež jsou zakomponované do celé expozice tak, jak je znají děti z televizního Studia Kamarád, doplněné o hrací prvky,
filmovou produkci, výstavu knižních ilustrací
autora, originální kresby, fotografie a plakáty
vztahující se k mnohaleté spolupráci s Českou
televizí... Současně je výstava vzpomínkou
na výtvarné řešení dětských pavilonů v Montre-
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letech 20. století. Výstava je připravena ve spolupráci s Galerií U Prstenu, Českou televizí a Muzeem hlavního města Prahy.
ČOKOLÁDA – historie a současnost s vůní
a chutí
Galerie / Kabinet 18. 10. 2013–30. 4. 2014
Čokoláda je pochoutka, která útočí na smysly
lidí po celém světě již stovky let. Málokdo ví, jak
složitá je cesta od semínka kakaového bobu až
po tabulku čokolády. Prostřednictvím několika
stovek exponátů představujeme historii, výrobu
i způsob prodeje této vynikající a oblíbené pochoutky. Prezentujeme nejen skvělé cukrářské
výrobky, ale i dobové nádobí spojené s konzumací čokolády a mnoho dalších „čokoládových“
věcí. Oko potěší krásné historické formy na od-

•

lévání čokolády, žaludku polahodí prodej pralinek a špičkových čokolád v muzejní prodejně.
Výstava je připravena ve spolupráci s Krkonošským muzeem v Jilemnici a Choco-Story
Praha.

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

KULTURA
K výstavám nabízíme i doprovodné programy na objednávku:
Čokoládová animační dílna
Co se skrývá v tabulce čokolády? Kdo tu čokoládu sní? Nebo sní ona nás? Přijďte si vyzkoušet jednoduchá kouzla animace. Pro koho:
dílna je určena dětem prvního stupně základních škol, maximální počet 20 žáků. S sebou:
Flash disk. Kurzy vedou lektorky Roztoče
Anna Krtičková a Dorota Tichá. Cena: 50 Kč/
dítě (vstup na výstavy zdarma) Termíny dílen:
čtvrtky 10–12 hod. 20. 2., 20. 3., 17. 4.
Půldenní animační kurz pro školy a veřejnost
– úvod do problematiky animovaného filmu,
vysvětlení možných technologií
– praxinoskop, zkušební práce pod kamerou
– objasnění přípravy námětu, práce na scénáři

•

•

– práce pod kamerou – natáčení
– zhodnocení
Délka trvání asi 3–4 hodiny.
Ceník:
Pro školy – 100 Kč/osoba – v ceně je zahrnuto
i vstupné na dvě výstavy „Od Studia Kamarád
po Krajinu her“ a „Čokoláda – historie a současnost s vůní a chutí“. (Žáci se musí při animaci
vystřídat – skupina asi 10–15 dětí).
Pro veřejnost – každá objednávka je řešena individuálně podle potřeb klienta a počtu zúčastněných.
Animační dílny zajišťuje občanské sdružení
ULTRAFUN. Termíny – dle dohody.
Akce: Masopust – tradiční průvod masek
bude zahájen na nádvoří zámku dne 15. 2. 2014.

•

Eva Koktová

Výzva

– Husův sbor CČSH
v Roztokách opět vyzývá všechny
děti i dospělé, ZŠ, MŠ,
mateřská centra apod.
Zúčastněte se naší jarní –
velikonoční výstavy v Husově sboru.

Téma výstavy je:
JARNÍ ZAHRADA
Uzávěrka výrobků: 4. 4. 2014.
Vernisáž výstavy proběhne v rámci
Velikonočního jarmarku, který se bude
konat na farní zahradě Husova sboru
v neděli 13. 4. od 13 hod.
Veškeré informace: Vlaďka Drdová,
tel.: 606 893 292, v.drdova@volny.cz

KULTURNÍ KALENDÁRIUM – únor
Pá 14. 2. 2014
So 15. 2. 2014

Masopust 2014 – Doprava Únětice–Roztoky!!! Mimořádný spoj z Únětic do Roztok Středočeské muzeum,
v 17:45 a 18:15 za poplatek 10 Kč pro děti a 20 Kč dospělí
Roztoky U Lasíků, Únětice

Pá 14. 2. 2014

Dětský karneval v Rožálku – hudebně zábavné odpoledne s Beruška Bandem, od 15:30 h

Rožálek, Roztoky

Pá 28. 2. 2014

Květinový večer – od 20 hod., vstupné 100 Kč

Hostinec Na Růžku, Roztoky

So 1. 3. 2014

Maškarní ples – tradiční maškarní ples od 19:30 hod.

Hotel Academic, Roztoky

So 8. 3. 2014

Country bál s kapelou Klikaři (vstupné 100 Kč), od 20 hod.

Hostinec Na Růžku, Roztoky

So 15. 3. 2014 Roztočený víkend 15.–16. března 2014. Víkendová tvořivá dílna pro rodiče s dětmi.
Roztoč – Havlíčkova, Roztoky
Ne 16. 3. 2014 Námět, animace, střih a zvučení animovaného filmu. Více informací na www.roztoc.cz

Zveme Vás na

COUNTRY BÁL
s kapelou

Středočeské muzeum prosí
o spolupráci
…tentokrát usedlé a vilaře
v Tichém údolí
V návaznosti na informace o instalaci nových
expozic na zámku

Petr Vodrázka - kytara
Jaroslav Kasalický - kytara
Petr Marek - baskytara
Jaroslav Drda - housle
Jaromír Chaloupek - banjo
Michal Jirán - bicí
a

Vladka Drdová - zpev
Sobota 8. 3. 2014 od 20 hodin
Hostinec Na Růžku, Žalov
Vstupné 100 Kč
Předprodej ve stříbrnictví na Tyršově náměstí v Roztokách
Rezervace na 606 893 292

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

prosíme majitele původně letních vil
o případné zapůjčení historických
předmětů,
kterými byly vily v minulosti vybaveny
a vlastníci je mohou ve svých interiérech ku radosti návštěvníků
muzea určitou dobu postrádat a doplnit jimi připravenou expozici.
Jedná se například o obrazy, umělecko-historické předměty, fotografie
interiérů, exteriérů, ale i členů rodiny, předměty denní potřeby, psací
náčiní, upomínkové předměty, nádoby na květiny, drobný nábytek,
prostě cokoliv do roku 1930.
Předem děkujeme!
Kontakt: Marcela Šášinková, 604 231 453, 233 029 024,
sasinkova@muzeum-roztoky.cz
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Školní okénko
Vážení rodiče,
v době psaní tohoto příspěvku venku začíná
pěkně mrznout a i ve škole tak trochu přituhuje – blíží se totiž pololetní vysvědčení,
a tak nastalo psaní písemných prací a zkoušení. Také právě probíhají zápisy do prvních
tříd, takže se nová (i stará) školní budova,
podle předběžných údajů, může v září těšit
na zřejmě 140 nových tvářiček. Olympiáda
v Soči na své vítěze teprve čeká, ale my už své
olympioniky z různých školních olympiád
známe, vy se o nich můžete dočíst o pár řádek níže. Možná zde naleznete i jméno vám
nejmilejší. Snad vysvědčení i zimní olympiáda dopadnou pro všechny dobře. My se setkáme zase za měsíc. Pěkné počtení přeje
Věra Zelenková

Knížka Třídilka
V rámci podpory ekologie a třídění odpadu
vyhlásil v říjnu 2013 Středočeský kraj druhý
ročník výtvarně-literární soutěže Pohádková knížka Třídilka. Jedná se o unikátní projekt,
ze kterého vznikne skutečná knížka pohádek,
kterou napíší a ilustrují děti. Tato pohádková
knížka pak bude rozeslána (jako ta první před
dvěma roky) všem 670 mateřským školám
v kraji. V listopadu a prosinci jsme tedy v hodinách českého jazyka a slohu vymýšleli a kreslili.
Do projektu se zapojily třídy 6. B, 7. B, 8. A
a 8. B. Mohli jsme za školu poslat ale jen 6 pohádek! V prvním ročníku této soutěže jsme
uspěli s pohádkou Ekoman a letos navazujeme
pohádkou „Jak penízek žádal recyklaci“, jejíž
autorkou je Eliška Panenková, žákyně 6. B. Její
pohádka byla vybrána odbornou porotou z několika set textů došlých ze základních škol
a gymnázií v celém kraji. Elišku a 3 autory ilustrací – A. Mlynárovou (8. A), K. Jiráska
(7. B), D. Hanslíka (8. A) – čeká ocenění
na slavnostním vyhlášení výsledků 12. února
v budově Středočeského krajského úřadu. Gratulujeme.
V. Zelenková

Zápis do prvních tříd
na školní rok 2014/2015
V minulých dnech (20. a 21. ledna) proběhl
v základní škole zápis prvňáčků na následující školní rok. Jak jsme očekávali, tak se
skutečně dostavili ve velkém počtu. Celkem
bylo zapsáno 163 dětí, z toho je 21 potvrzených nástupů po odkladu školní docházky
z minulého roku. V celkovém počtu se opět
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objevilo i pět pětiletých, kteří ještě musí svůj
nástup do školy doložit doporučující zprávou z pedagogicko-psychologické poradny.
Mezi přicházejícími dětmi byly i ty, u kterých
rodiče uvažují o odkladu školní docházky
nebo jim byl odklad doporučen zapisující
pedagožkou. Půjde zřejmě o 20 dětí. Veškeré
počty zatím ukazují, že se v budoucím školním roce otevře šest prvních tříd. Ale necháme se překvapit, rodiče musí do 31. 5. doložit
všechny potřebné dokumenty k odkladu
anebo nástupu u předčasného zaškolení.
Také 3. 2. proběhne ještě náhradní zápis pro
děti, jež byly na dovolené anebo nemocné.
Soupis registračních čísel přijatých žáků
bude vyvěšen 11. 2. 2014 na webových stránkách školy, zde se také během května dozvíte,
kdy proběhne schůzka rodičů budoucích
žáků a třídních učitelek. Zároveň bych ráda
poděkovala všem příchozím za skvělou atmosféru a také těm, kteří se podíleli na přípravě a průběhu zápisu za dobře odvedenou
práci a profesionální přístup.
D. Blechová

Olympiády – úspěšní žáci
Prosinec a leden jsou již tradičně měsíci různých školních olympiád. V prosinci proběhlo
jako první školní kolo Olympiády v českém
jazyce. Ta je určena pouze pro žáky osmé
a deváté třídy. Po zdolání 7 jazykových úkolů
a slohové práce, která je vlastně jakousi obdobou maturitního slohu (co do délky, obsahu i kompozice textu), se na první příčce
umístila Vanesa Šašková z 8. B, druhý skončil
Jakub Faměra z 9. A a třetí Tereza Burešová
z 8. A. První dva pojedou reprezentovat školu do okresního kola 6. února.
V lednu se uskutečnila Olympiáda v anglickém jazyce, která má 2 kategorie. V angličtině
uspěli nejlépe v mladší kategorii – první K. Zelenka (7. A), druhý K. Jirásek (7. B) a třetí J. Medek (7. A). Ve starší kategorii (8. a 9. třídy) dopadla nejlépe děvčata z 9. tříd – 1. Krajinová K.,
2. Sasková V. a 3. Seháková K.
V Dějepisné olympiádě obsadila 1. místo
Vanesa Šašková (8. B) a 2. místo Dominik
Dvořáček (8. B). Oba se 27. 1. zúčastnili
okresního kola v Kladně.
V. Zelenková

Lyžařský výcvik
Sedmý ročník roztocké základní školy se
na počátku letošního roku vydal na sjezdovky ve Strážném. Kurz proběhl navzdory nepřízni počasí a špatné sněhové pokrývce,
kvůli níž nebylo možno vyjet do bílé stopy
na běžky. Avšak něco málo sněhu na sjezdovkách zbylo, tudíž se mohly vytáhnout
z futrálů alespoň sjezdové lyže, i když
na konci týdne byly trochu od trávy. Přesto
všechno byly ohlasy dětí pozitivní, především díky večerním programům nesoucím
se v příjemné atmosféře.
Učitelé TV

Škola v přírodě na lyžích – 3. A
Na horách v Krkonoších od 5. do 12. ledna se
mi líbilo. Bylo to sportování. Lyžuji ráda, ale
nejvíc se mi každý den líbila hodina v bazénu. Když jsme vstali a najedli se, šli jsme lyžovat. Vždycky jsem věděla, že se o nás paní
učitelky (Rosičová a Cozlová) dobře postarají. A bylo to tak. Když jsme měli bojovku, šli
jsme do lesa a stavěli domy pro zvířátka. Vařili nám dobré jídlo. Bylo to tam jako v pohádce.
B. Čalounová, žákyně 3. A

Úspěch školy v matematice
Dne 18. 12. 2013 se v sále zastupitelstva Středočeského kraje uskutečnilo ocenění žáků a studentů za úspěšnou reprezentaci Středočeského
kraje na soutěžích a přehlídkách ve školním
roce 2012/2013, kteří se umístili na 1.–3. místě
celostátních kol. I naše škola byla na seznamu
pozvaných díky jednomu žákovi školy. Tomáš
Bohdanecký ze IV. C obsadil první místo
v matematické soutěži Cvrček. Tomáš spolu
s dalšími asi 50 dětmi ze Středočeského kraje
dostali hodnotnou odměnu – poukázku na nákup knih. Tomáši, gratulujeme a děkujeme
za výbornou reprezentaci školy.
A. Gabaľová

Úspěch v matematice
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ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL NA ŠKOLNÍ ROK 2014–2015
MŠ ROZTOKY, HAVLÍČKOVA MŠ ROZTOKY, SPĚŠNÉHO
MŠ ROZTOKY, PŘEMYSLOVSKÁ

•
•

•

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PROBĚHNE VE VŠECH TĚCHTO
MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH VE DNECH:
ÚTERÝ 1. 4. 2014 – OD 13:00 DO 18:00
STŘEDA 2. 4. 2014 – OD 13:00 DO 18:00
ČTVRTEK 3. 4. 2014 – OD 13:00 DO 18:00

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

• MŠ ROZTOKY, HAVLÍČKOVA
• MŠ ROZTOKY, SPĚŠNÉHO
• MŠ ROZTOKY, PŘEMYSLOVSKÁ
STŘEDA 26. 3. 2014 – OD 15:00 DO 16:30
ČTVRTEK 27. 3. 2014 – OD 15:00 DO 16:30

S sebou vezměte vyplněnou „žádost o přijetí“ (možno obdržet v rámci „dnů otevřených dveří“ škol, dále bude k dispozici na webových
stránkách jednotlivých škol a města Roztoky) – postačí jen jeden originál a do zbylých dvou škol kopie, rodný list dítěte a občanský průkaz.
Zdena Kulhánková, ředitelka MŠ Roztoky, Havlíčkova, Bc. Jana Kellerová, ředitelka MŠ Roztoky, Spěšného, Hana Novotná, ředitelka MŠ Roztoky, Přemyslovská

Nové programy v Lexiku
Vzhledem k široké nabídce Lexiku – vzdělávacího centra a pedagogicko-psychologické
poradny jsme pro vás od začátku roku připravili nové, přehlednější webové stránky.
Chceme vám nabídnout snadnější orientaci
v našich aktivitách a zkvalitnit tak poskytované služby. Pokud hledáte informace o probíhajících, chystaných kurzech či aktivitách,
podívejte se na stránky www.lexik.cz.

poradně především vyšetření školní zralosti.
Rodiče, kteří si nejsou jisti, zda je jejich dítě
do školy zralé, od nás získají nejen komplexní
vyšetření, ale především plán včasné péče, aby
dítě do školy vstupovalo připravené a zvládlo
tuto významnou životní etapu úspěšně.

Chůva jako profese

V průběhu ledna a února probíhají závěrečné
prezenční dny všech čtyř programů projektu
Komunikace s médii jako odborná kompetence.
Moc nás potěšilo, že podle dosavadních zpětných vazeb a referencí účastníků jsou kurzy
Mediální komunikace pojaty velmi profesionálně, obsažně a celkově jsou studenty hodnoceny
jako velmi přínosné. Na tento pilotní projekt
bude bezprostředně navazovat další běh kurzu
Vytváření mediálního obrazu organizace,
o který je v současné době největší zájem. Hlavním cílem tohoto kurzu je oslovení médií a spolupráce s nimi a je určen pro všechny, kdo mají
zájem dobře prezentovat své aktivity prostřednictvím periodik, rozhlasu, televize či prostřednictvím nových médiích. Hlásit se můžete již
nyní na media@lexik.cz kapacita je omezena
a cena bude zaváděcí s výraznou slevou.

Zahájili jsme přípravu nového vzdělávacího
prezenčně e-learningového programu pro
všechny, kdo se zajímají o výchovu dětí do začátku školní docházky a chtějí se stát v této
oblasti profesionálem. Studenti budou na závěr studia skládat kvalifikační zkoušku podle
Národní soustavy kvalifikací, která jim usnadní možnost uplatnění v této profesi. Příprava
kurzů je v rámci projektu Chůvy: příležitost
– odbornost – rozvoj. Tuto možnost dalšího
vzdělávání ve Středočeském kraji mohou vy
užít všichni žijící a pracující v tomto kraji.
Ve třech nových vzdělávacích programech se
zaměříme na správnou výchovu předškoláků,
jejich rozvoj, první pomoc, odhalení rizik
dyslexie, autismu či poruch chování a správné
přístupy k uvedeným projevům. První kurzy
i certifikovaná zkouška budou nabízeny zdarma. Zahájení výuky plánujeme na květen
2014. Zájemci se vice dozvědí na našich webových stránkách a již nyní se mohou hlásit
na chuvy@lexik.cz

Kurz fotografie

Přednáška o irisdiagnostice

Na vyžádání studentů mediálních studií otevíráme kurz fotografie. Během šesti týdnů se
od 12. 3. 2014 dozvíte, jak mít „dobré oko“, pro
fotografii a její použití pro různé účely – pro rodinná alba, ale i do práce, novin a časopisů, archivů, sdílení fotografií na sociálních sítích apod.

Dne 18. 2. 2014 od 18 hodin vás zveme do
Lexiku na bezplatnou přednášku o irisdiagnostice s možností se rozhodnout k vyšetření. Jedná se o speciální metodu odhalování
příčin zdravotních problémů a duševního stavu člověka.

Poradenství a terapie

Výuka cizích jazyků

V souvislosti se zápisem na základní školy
probíhají v naší pedagogicko-psychologické

Pokud máte zájem prohloubit své znalosti
jazyků, využijte v novém pololetí možnost

Média jako odborná
kompetence

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

přistoupit do našich kurzů. Na webu Lexiku
najdete přehledné řazení jak podle jazykové
úrovně, tak i podle doby konání kurzu.
Rezervace na všechny aktivity předem je
nutná. Přihlásit se můžete přímo u nás na recepci v ulici Obránců míru 2348, nebo písemně na info@lexik.cz, či telefonicky
na 739 035 000 během dne, po 16. hodině
na 733 643 641.
Za kolektiv Lexiku
Mgr. Lucie Součková,
koordinátorka

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Rožálek
Začátek roku 2014 přivítala hernička roztockého mateřského centra v novém „kabátku“. Díky
finančnímu daru od společnosti Eaton jsme
mohli pořídit nový koberec, těšit se můžete
také na nové herní prvky, které jak věříme ocení návštěvníci všech věkových skupin. Rádi
bychom touto cestou firmě Eaton a jejím zaměstnancům poděkovali, díky jejich pomoci je
Rožálek snad zase o něco útulnějším.
Do harmonogramu aktivit se od nového
roku vrátila Angličtina pro dospělé, během
které mohou maminky využít programu pro
děti.
Z tradičních akcí bychom vás rádi pozvali
14. 2. na karneval, kterým nás provede oblíbený Beruška Band, akce se koná za laskavé
podpory města Roztoky a bližší informace
hledejte na našich webových stránkách či
městských nástěnkách.
www.rozalek.cz
Za celý tým MC Rožálek Simona Mádlová,
Vendula Bromovská a Eva Tluková
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Zimní soustředění orientačních běžců
Tradiční lednové běžkové soustředění orientačních běžců oddílu OK Roztoky proběhlo o víkendu 3. až 5. ledna na chatě Harrachov v Har
rachově. Zúčastnila se ho dvacítka dětí, několik
dospělých a dorostenců. Počasí nám letos moc
nepřálo, a navíc byla nouze o sníh. Na programu
soustředění byl i přes nepřízeň počasí a nedostatek sněhu sobotní celodenní výlet po hřebeni Jizerských hor spojený s výukou lyžařské techniky.

Za odměnu jsme se zastavili na chatě Pyramida,
kde jsme si pochutnali na místních specialitách.
Druhý den jsme vyrazili na nedaleký biatlonový
stadion, kde jsme si za pomoci her procvičovali
lyžařskou techniku. Domů jsme se vrátili unavení a spokojení v neděli večer.
František Pašek, OK Roztoky
(oddíl orientační běhu), roz.ini.cz

Gabriela Jílková
se již potřetí
stala držitelkou Ceny
Elišky Junkové
V pražském TOP Hotelu
probíhalo v úterý 21. 1. 2014
slavnostní vyhlášení 37. ročníku
novinářské ankety Zlatý volant,
kterou tradičně pořádá agentura
Sport-press. Gabriela Jílková
získala již potřetí Cenu Elišky
Junkové jako nejlepší žena –
závodnice v automobilovém
sportu.

Tenis pomáhá
V uplynulém roce jsme pro děti i dospělé
připravili řadu zajímavých akcí, z nichž bych
rád připomenul Mikulášský turnaj, který se
loňský rok nesl v duchu pomoci potřebným
a část startovného + dobrovolné příspěvky
pak putovaly na konto Člověka v tísni na pomoc Filipíncům zasaženým tajfunem Haiyan
– celkem jsme vybrali a odeslali 3000 Kč. Tenisová škola V&V, která je od září zároveň

provozovatelem tenisového areálu Žalov, pro
vás podobné akce chystá i v roce nadcházejícím. Mimo ně se můžete těšit na nereligu dětí
i dospělých (do kterých se mohou zájemci
hlásit), mistrovská utkání mladšího a staršího
žactva (na která můžete přijít fandit), turnaje
pro veřejnost, jarní soustředění, dětský den,
sportovní tábor, tenisový kemp, letní příměstské kurzy a mnoho dalších zajímavých akcí,

Za Karlem Knotkem…
Ve čtvrtek 9. ledna, ve věku
nedožitých 87 let, odešel
legendární roztocký a ža
lovský fotbalista Karel Knotek. Narodil se v Roztokách
16. 3. 1927 a po absolvování
základní školy se vyučil auto
mechanikem. Pracoval (vyjma základní vojenské služby v letech 1949–1951) čtyřicet let na ruzyňském letišti jako letecký mechanik. V roce
1941 – v necelých 14 letech se upsal roztockému
fotbalu a zůstal mu věrný až do roku 1958.
Byl jedním z klíčových hráčů a nejlepším střelcem slavné roztocké jedenáctky, která se v roce
1953 stala krajským přeborníkem tehdejších
soutěží. Dnes už nikdo neuvěří, že se na jejich
fotbal chodilo dívat na tisíc diváků... Byl i zdaleka nejlepším bruslařem nedlouhé, leč významné
historie roztockého hokeje. Říká se tomu talent
od Pánaboha... V roce 1959 přestoupil do Žalova, kde ostatně bydlel, a tam také svou sportovní kariéru zakončil. Měl jsem to štěstí, že jsem
vedle něj mohl od roku 1962 (tehdy sedmnáctiletý) nastupovat k mistrovským utkáním
III. třídy a záhy (po postupu) i Okresním přeboru II. třídy... Bylo mu tenkrát už 35 let, ale měl
pro nás mladé jen slova povzbuzení, a celou hrst
přátelských rad.
Karel Knotek byl čestný člověk a sportovec
tělem a duší...
Čest jeho památce!
Ladislav Kantor
o nichž budete vždy včas informováni na našem webu. Rád bych připomněl, že v našem
areálu budete mít možnost sledovat živě přenosy z nadcházející olympiády, na které budeme jistě držet palce českým sportovcům.
Všem přeji co nejpříznivější počasí o jarních
prázdninách!
Jan Šrámek (tenis-skola.cz; tenis-zalov.cz)

SOUKROMÁ INZERCE

•

Koupím jakékoliv vozidlo od r. v. 1998.
Přijedu, dobře zaplatím, formality spojené
s převodem zařídím. Volejte nebo pište kdykoliv. Tel. 721 473 314
Prodám dvě dětská kola Superior Panda
velikosti 20 (pro děti veliké 100–135 cm) –
šestirychlostní přehazovačka, barva červená
a růžová. Cena 2000,- za ks, prodám i jednotlivě. Při odběru obou kol sleva. Tel.:
724 018 880
Prodám byt 3+kk v Roztokách-Žalově.
Byt se nachází ve 3. patře v domě z roku
2007. V bytě je plně vybavená kuchyň, vestavěné skříně, dřevěné podlahy. Sklep
a parkovací stání. Cena 3.360.000 Kč. Tel:
725 137 334

•

•
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BYT 2+1 – 59 m2 + 2 balkony 1. p., 8.500,Kč bez služeb. Tel. 728 701 133
Prodám zrekonstruovaný byt 2+kk
v osobním vlastnictví v Braunerově ulici.
Cena dohodou. Tel.: 702 049 719.
Komplexní poskytování služeb při návrhu
interiérů – od výběru stylu, barev a nábytku pro
realizaci, pro každý rozpočet. Complex services
during the design and realisation of interiors,
for every budget. www.moonadesign.cz
Pohlídám podle potřeby maminky, povozím vaše dítě. K dětem mám dobrý vztah,
jsem učitelka v důchodu. Telefon 728 655 131
Nabízím výuku hry na bicí. Není potřeba
vlastní bicí souprava. Tento obor jsem studoval od sedmi let až po konzervatoř a několik

•
•
•

let i prakticky vyučoval. Výuka je možná také
v angličtině. Kontakt: Jakub Litoš, 777 867 706
Pronajmu byt 1+1 v Roztokách za 7.000,Kč měsíčně + poplatky. Tel. 602 377 266,
prosím volat v odpol. hodinách.
Lektorka francouzštiny nabízí individuální výuku v Roztokách. Tel.: 604 313 956
Hledám pronájem menšího bytu v Roztokách (pro 1 osobu), ideálně částečné zařízený
– pračka, lednice, za rozumnou cenu, od března 2014. Tel. 730 527 256
Koupím byt 1+kk v Roztokách. Tel.:
775 700 771
Prosím, kdo nalezl zlatou naušnici s modrým opálem, ať se přihlásí na tel. 776 048 536.
Jde o rodinnou památku, nálezce odměním.

•
•
•
•
•
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20%
sleva

Premium Outlet Stopka

na hotové
přehozy

Lidická 531, 252 63 Roztoky, Po – Pá 10 – 17

na přání možnost sjednání individuálního termínu na tel. čísle 722 914 700

300 m2 výstavní plochy

Nová kolekce dekoračních
látek a záclon, více jak
300 dezénů na výběr.
Vybr ané vzory
povlečení Bugatti
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Nabízíme atraktivní
vní design a kvalitu prémiových znač
značek
aččekk
za rozumné ceny. Výhodně u nás můžete pořídit outletový
sortiment nábytku prodejen STOPKA v Praze a Bratislavě,
spotřebiče Miele za speciální ceny, nový bytový textil od
exkluzivních německých a italských výrobců se slevou 30%,
německé kuchyně a doplňky.

V rámci kompletních služeb provádíme šití záclon, závěsů,
přehozů, ubrusů atp. Dále také montáž okenních systémů
(garnýže, kolejnice, japonské stěny, římské rolety) a stínící techniky
(plissé, žaluzie, rolety a jiné).

www.outletstopka.cz

