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Roztoky / Středočeské muzeum v Roztokách – zámeček
12.00 Zahájení masopustního veselí narážením Masopustního únětického speciálu

Maškary, koláče, Družice a družbové, Modrá muzika, Bakchus, Blabuburo Corps!, Holinky, Hrozénka, Grál,
Bořivoj – Rakvičkárna a Kašpaři, GNAT – Smetáček a syn

14.00 Korunovace královny a předání masopustního práva
Krásné fanfáry, Blabuburo Corps!, Holinky

Roztoky / Průvod ulicemi
14.30 Průvod ulicemi Nádražní, Tyršovo náměstí, Legií, Třešňovka, Na Dubečnici a na Holý vrch
(a poté zpět ulicemi Na vršcích, U školky a Lidická)

Holý vrch
16.30 (cca) Setkání průvodů z Roztok, Únětic a Suchdola

mávání prapory, kolové tance, zápas Medvědů, poprava Klibny

Šapitó v Žalově na louce mezi ulicemi Lederova a Václava Havla
16.00 Otevření Šapitó pro všechny zmrzlé a ucaprtané maškary
18.00 MagnumJazz Big Band — Opravdu skvělá taneční hudba
20.00 Kdo je živý tomu hop — Světová premiéra! Vokálně-instrumentální skladba zkomponovaná hudební skladatelkou Janou
Vöröšovou pro Roztocký Masopust. Účinkuje MASYF – masopustní symfonický sbor a orchestr, diriguje Tomáš Brauner

20.40 MagnumJazz Big Band
22.00 Holektiv — Cirkus, tanec, divadlo a tři krásné ženy
22.30 Rumbalgia — Opravdoví Španělé a opravdová rumba jako řemen nebo křen, nebo býk? Tanec až do roztrhání těla.

Bohatá tombola a hojné masopustní jídlo a pití
Vstupné: děti do 15 let zdarma, v předprodeji

v síti GoOut.net 250 Kč, na místě 280 Kč

––––––––––––––––––––––
Půjčování masek:
14. 2. 16–20 hod.
15. 2. od 11 hod.

ateliér Roztoč Jungmannova, Roztoky
na Zámku v Roztokách

Vracení masek:
Masopust pořádá:
Sdružení Roztoč, z.s. v partnerství s městem Roztoky

15.2. před Šapitó při příchodu průvodu do Roztok-Žalova
případně v neděli 16.2. od 14 do 15 v ateliéru Roztoč, Jungmannova, Roztoky

Podpořili:

Spolupracující organizace:

Všem
mnohokrát
děkujeme!
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Nejde jen o chřipku
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Nejde jen o chřipku | J. Drda
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Tak už tu zase máme chřipkovou epidemii. Poloprázdné jsou
školy i úřady. Nemoc se nevyhnula ani výrobnímu týmu Odrazu, takže jestli tento úvodník čtete v obvyklé době, můžete
si za nás udělat čárku v seznamu malých zázraků. Tedy pokud
si nějaký vedete.
Předjarní chřipková vlna už je u nás v podstatě tradicí, která nás ovšem ještě nevyděsila natolik, abychom věnovali patřičnou pozornost osobní prevenci. Letos se však pozornost
světa upírá k epidemii způsobené koronavirem, který se z Číny díky globalizovanému světu dostal – zatím naštěstí v omezené míře – do všech světadílů a který budí
v celém světě obavy.
I u nás se lidé vrhli na lékárny a vykoupili obličejové roušky, jež mimochodem
před virem neochrání. Spíš napomohou tomu, aby nemocní lidé neroznášeli nákazu
na ostatní. To se u nás ale ještě neujalo. Naopak, běžně vidíte lidi, kteří kašlou a prskají do volného prostoru nebo do ruky, jíž se vzápětí chytí madla na eskalátoru, tyče
v tramvaji nebo kliky u dveří, případně někoho podáním ruky pozdraví.
U lidí funguje strach z neznámého. Třeba nás existence koronaviru přiměje dodržovat základní hygienické návyky, když to nedokázala „obyčejná“ chřipka, která je
přitom srovnatelně nebezpečná. Ale spíš to bude tak, že až pomine bezprostřední
ohrožení, lidem otrne a vrátí se ke starým pohodlným návykům.
Je pohodlné být bezohledný k druhým. Jít si za svým cílem, nehledět vlevo ani
vpravo, jestli jsem snad někomu neublížil.
Dělat správné věci je vždy těžší než dělat ty škodlivé. Ale to už nemluvím jenom
o rouškách a o chřipce.
l
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INFORMACE Z RADNICE

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám podal základní
informace k aktuálním tématům, která hýbou naším městem.

Nový územní plán

Projednávání nového územního plánu
vzbuzuje velký zájem i emoce. A je to tak
dobře. Je vidět, že budoucí rozvoj našeho
města není široké veřejnosti lhostejný.
Celý proces, který musí být v precizním
souladu se stavebním zákonem, je poměrně komplikovaný. Jsou to právě veřejná
projednání, jež jsou prostředkem pro veřejnou diskusi každé byť sebemenší úpravy
území. Vůči návrhu nového územního plánu se sešlo více než sto námitek a desítky
připomínek. Všechny budou řádně vypořádány. V únoru proběhne neformální veřejné prodiskutování návrhů na jejich vypořádání. V březnu se jim pak bude pečlivě
věnovat zastupitelstvo města. Neměl bych
předvídat, ale pro zklidnění některých vášní bych si dovolil odhadnout, že většině
nejdiskutovanějších podnětů z řad veřejnosti vůči některým nápadům projektantů
jako např. kompostárna či hypotetické propojení obou konců Mühlbergerovy ulice
pořizovatel i většinově zastupitelstvo vyhoví a tyto nápady budou z územního plánu
vypuštěny. Rád bych poděkoval za několikaletou práci zejména pověřenému zastupiteli Richterovi.

Stavba nové školy

Doba nepřeje levným stavebním pracím.
Proto jsme stavbu nové školy v Žalově,
které jsme začali v souladu s historií lokality říkat Cihelna, vysoutěžili až na druhý
pokus. Ale jsem rád, že se to podařilo.
V tuto chvíli již máme podepsanou
smlouvu o dílo se stavební společností
CL-EVANS s.r.o. Stavba nové školy včetně
potřebné technické infrastruktury bude
stát více než 153 milionů Kč bez DPH.
Realizace stavby by měla trvat 11 měsíců
od předání staveniště. Všichni se moc těšíme, až bude nová škola nejpozději v první části příštího roku stát a děti a zaměstnanci ji budou moci užívat od školního
roku 2021/22.

Rekonstrukce nádraží

Obrovská rekonstrukce v řádu set milionů korun čeká naše nádraží. Investorem
je Správa železnic ve spolupráci se Středočeským krajem. Po několika letech projektování a schvalování již začala Správa
železnic soutěžit dodavatele stavby. Bohužel se jim přihodily podobné a objemem
peněz větší potíže jako nám se školou. Podané nabídky výrazně překročily předpo-

kládanou cenu, a proto se investor nyní
rozhoduje, jak bude dále pokračovat.
Doba a trh velkým stavbám nepřejí.
Z těchto důvodů nevíme, kdy k samotné
rekonstrukci dojde, může to být za dva
měsíce, ale možná také až za rok. Samotná stavba bude bohužel znamenat i potřebu uzavřít parkoviště u nádraží, které
je v majetku Správy železnic. S místostarostou Novotným usilovně hledáme alternativy parkování, které by tuto situaci
v průběhu rekonstrukce zmírnily. Jakmile
budeme vědět termín, kdy bude akce
skutečně spuštěna, budeme vás o tom
i o zavedených opatřeních informovat.
Po dobu rekonstrukce to nebude lehké,
ale věřím, že to společně, s pochopením
a se vzájemnou ohleduplností, zvládneme.
Odměnou nám všem bude krásně
opravené, moderní a bezbariérové
nádraží.
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Se srdečným pozdravem
Jan Jakob
starosta města Roztoky

První jednání zastupitelstva v tomto roce
Poslední středu v lednu se poprvé v roce 2020 sešlo městské zastupitelstvo.
Poměrně útlý program čítal i po doplnění jen 24 bodů, na které však
zastupitelé stejně spotřebovali všechen povolený čas do 23. hodiny.

Po úvodních procedurách dostali slovo se
svými podněty a dotazy občané. Jejich dotazy byly tentokrát směřovány převážně
k chystanému sportovišti v prostoru poblíž
Vltavy a k dalšímu postupu při tvorbě nového územního plánu. Odpovědí se zhostili pan starosta Jan Jakob a pověřený člen
zastupitelstva Zdeněk Richter.
Zastupitelé vzali na vědomí zprávu
o činnosti městské policie za měsíc prosinec i souhrnnou zprávu za rok 2019. Stejně
tak vzali na vědomí konečné čerpání rozpočtu města v loňském roce. Potěšitelné je,
že se rozpočet podařilo ve všech kapitolách
udržet v plánovaném rámci.
Důležitým bodem bylo schválení dotací
a grantů na činnost místních spolků. Zastupitelstvu je vyhrazeno schvalovat dotace
nad 50 000 Kč, ty menší již dříve schválila

4

rada města. Nad rámec dotací byl ještě
schválen příspěvek 70 000 Kč jako spoluúčast města na pořádání tradičního masopustu.
Následoval další významný bod – schválení smlouvy o spolupráci se Středočeským
krajem při rekonstrukci průtahu městem.
Uzavření této smlouvy umožní kraji požádat o územní rozhodnutí.
Delší diskuse vznikla při projednávání
zápisů z jednání rady města, zejména
ohledně zástupce základní školy v realizačním týmu pro výstavbu nové školní budovy
a redakční poznámky v minulém Odrazu.
Protože se však jedná o záležitosti v kompetenci rady města, neschválilo zastupitelstvo k těmto bodům žádné usnesení.
Po přestávce přijalo zastupitelstvo finanční dar od společnosti Talora byty s. r. o.

na pokrytí části nákladů na úpravy projektu průtahu městem v úseku Opletalova–Na Panenské a okružní křižovatky
v Žalově.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis
z jednání kontrolního výboru, projednalo
několik návrhů na odkup či prodej pozemků a souhlasilo s budoucí darovací smlouvou, jíž město převezme komunikaci
od konce Riegrovy ulice k bývalému železničnímu přejezdu.
Posledním bodem pak byl návrh zastupitelek Dvořákové a Šášinkové na vytvoření Plánu prevence kriminality na místní
úrovni. Po obšírném vysvětlení paní radní
Drdové, že podstatná část navrhovaných
kroků již je v realizaci, zastupitelstvo doporučilo radě města, aby se prevenci kriminality nadále věnovala.


l

Jaroslav Drda

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

INFORMACE Z RADNICE

Městská rada se v lednu sešla v šesti a probrala se pětatřicítkou bodů
Noví komisaři, smlouvy

Rada jmenovala novými členy komisí Lukáše Kousala (stavební komise) a Lukáše
Hejduka (redakční rada Odrazu).
Radní schválili také smlouvu na technickou podporu k novému softwaru pro výběr
poplatků a další příjmové agendy města
a souhlasili se zněním smlouvy se společností Sofis Grant, která pro nás bude administrovat dotace na výstavbu kanalizace.

Tým k výstavbě ZŠ Cihelna

Rada jmenovala realizační tým pro výstavbu ZŠ Cihelna. Zasednou v něm mj. pánové Jakob, Hadraba, Skřivan, Goll a Seidl,
městský architekt p. Přeček, radní V. Drdová či zástupce základní školy z řad vedení
či pedagogického sboru.
Základní škola v Žalově se také dočká
svého základního kamene.

Podpora kultuře a sportu

Radní souhlasili s návrhy kulturní a sportovní komise a přidělili granty a dotace
do výše 50 000 Kč na činnost spolků našeho města. Podpory se dočkaly i zajímavé
a podnětné nápady v oblasti kulturních
a společenských akcí pořádaných jednotlivci.
Radní rozhodli na podnět sportovní komise doporučit zastupitelstvu, aby na výjezdy dětí základní školy (reprezentativní
akce atd.) byla vyčleněna částka ve výši
80 000 korun.
Radní nenamítali nic proti tomu, aby
Roztoč získal mimořádnou podporu obřího a tradičního masopustu, a postoupili
své doporučení k částce 70 000 Kč zastupitelstvu.

Projekty, nájmy, pachty

Radní naopak nesouhlasili s dodatkem
na zpracování projektu dvou okružních

křižovatek v průtahu města, který by znamenal další vydání pro městskou kasu.
Podporu našla smlouva o přeložce vodovodního řadu a kanalizace, odmítnutí se
dočkal záměr zájemce, který chtěl propachtovat pozemek č. 3766/1 (vedle žalovské zahrádkářské kolonie) a s nově vybudovanými zahrádkami pak podnikat.
Radní kývli na to, aby provozovatel zdravotnického zařízení v Havlíčkově ulici užíval jen menší část objektu. O tuto úpravu
požádal sám provozovatel, který zástupcům města sdělil, že nadále počítá s provozem ordinace MUDr. Polákové a s tím, že
na nižší úvazek bude pracovat další lékař.
MUDr. Illich nadále ordinovat nebude.
V tomto kontextu dodejme, že ordinace
MUDr. Malé pokračuje beze změny.
Radní vypověděli nájem bytu č. 3 v Nádražní ulici čp. 21 z důvodu porušení povinností nájemce.

Životní prostředí

Radní Martin Štifter informoval o průběhu jednání komise životního prostředí
a rada uložila šéfovi ŽP p. Flenerovi připravit zadání projektu rozšíření a náhrad zeleně v intravilánu města tak, abychom mohli
využít případný grant. Stejný odbor se
musí poprat s novou směrnici pro vyvážení
odpadních vod z neodkanalizovaných nemovitostí. Rada konstatovala, že v budoucnu nebude možné pokračovat ve stoprocentních úhradách stočného, zejména tam,
kde majitelé nemovitostí mají možnost se
bez problémů připojit na existující kanalizaci.

Agenda stavební komise

Místostarosta Michal Hadraba předložil
zápis ze stavební komise, která mj. řešila
oplocení rodinného domu čp. 2257, nesouhlasila s úpravami rodinného domu

v Zahradní ulici, podpořila přestavbu
domu čp. 745 v ulici Nad Vinicemi či citlivou úpravu rodinného domu v Tichém
údolí.
Rada se se stanovisky komise většinou
ztotožnila, například i v případě, kdy odmítla žádost o vyhrazení parkovacího místa pro autobusy v Riegrově ulici. Odmítnutí se dočkala i žádost vystavět na parcele
č. 25421 a 2541 zahradní sklad.
Zelenou dostalo připojení objektu někdejší Ajmovky podle dispozic firmy Severočeské vodovody a kanalizace, přikývnutí
se dočkal i návrh na uzavření příkazní
smlouvy s arch. Bočkem stran pořízení
územního plánu. Stejně se vedlo i žádosti
základní školy, která chce před novou budovou roztocké ZŠ vystavět moderní (letní) venkovní učebnu.
Radní zaveleli k začlenění mateřské školy, která vznikne od září 2020 v nově opravené vile v Tichém údolí, do systému
vzdělávání, přijali dary od zaměstnanců
společnosti Eaton (na pořízení set top
boxů pro nájemníky DPS i na obědy pro
děti z chudších rodin) a vyslovili společnosti Eaton poděkování.
Rada vzala na vědomí, že 18. února
od 18 hodin v zasedací síni radnice proběhne veřejná debata s občany nad územním plánem, a požádala odbor správy města, aby urychleně navrhl opatření
zabraňující havarijním únikům ze soustav
vodovodů.
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Tomáš Novotný
místostarosta

Parkování u nádraží
Zaznamenal jsem na „fejsbůku“, této studni moudrosti našeho města, debatu o parkování u nádraží.
Situace je však proměnlivá. Správa železnic
(dříve SŽDC) připravuje dlouhodobě zakázku nazvanou krotce Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roztoky u Prahy.
V praxi půjde o velkou stavbu, která výrazně promění nástupiště, částečně i starou
budovu. K tomu dovolte malé ohlédnutí.
Spolupracovali jsme se zadavatelem, do-

únor 2020

konce velmi aktivně, nikterak jsme však
akci neiniciovali. Četl jsem tento úsměvný
názor na Facebooku. Prý to chtěla TOPka.
Topka nejsem, ale jako by se stalo. Takoví
páni vážně nejsme, to je opravdu výlučně
věc železniční.
Přestavba to bude několikaletá, náročná.
Změní se při ní podchod (nově by měl vést
na pozemek muzea), měla by prokouknout
stará nádražní budova (nová dlažba, nový
výtah pro handicapované), kolejiště, nástupiště. Máme příslib, že by v další etapě těch-

to úprav měla jít k zemi i bílá socialistická
krabice vedle našeho pěkného nádraží.
Správa železnic plánovala, že přestavba
začne v předjaří. V lednu soutěžila obří zakázku, ale vysoutěžila, jak je dnes zvykem,
též obří cenu. Konkrétně o 42 procent vyšší, než s jakou původně počítala.
Zprávy, které neoficiálně od zadavatelů zakázky přicházejí, říkají, že se zahájení úprav
buď zpozdí, nebo že nezačne letos vůbec. Požádal jsem o vyjasnění situace Ing. Nejezchleba, náměstka generálního ředi-  ➔

5

INFORMACE Z RADNICE
tele. Ten však nebyl konkrétní a odkázal se
na to, že tendr ještě není ukončen.
Od jiného železničního náměstka jsem
dostal ústní ujištění, že parkoviště může
sloužit ve stávajícím režimu i dále, únorový
termín uzavření neplatí.
Prosím proto všechny motoristy, kteří
parkoviště užívají, aby sledovali webové
stránky města i Facebook. Jakmile budeme
mít od Správy železnic jasné zprávy, dáme
vědět.

Věřím, že dohoda se SŽ bude rozumná a že
parkoviště bude odstaveno až v době, kdy
to bude nezbytně nutné. K tomu směřuje
veškerá komunikace se Správou železnic.
Máme příslib, že anonci k vyklizení parkoviště u nádraží dostaneme alespoň tři týdny předem.
Souběžně jednáme s majiteli dvou pozemků o tom, zda by se dalo parkovat
po dobu úprav nádraží zde. I o tom budeme informovat všemi způsoby, jakmile

bude znám skutečný termín odstavení parkoviště u nádraží. Vždy ale půjde jen o částečnou náhradu parkovacích míst.
l
Tomáš Novotný

místostarosta

P. S. Po uzávěrce: Podle posledních zpráv
od SŽ je soutěž zrušena. Správa železnic
bude jednat o jejím vypsání znovu na podzim letošního roku. Ruší se tedy i plánované výluky a také výpověď z parkoviště.

Svoz biopopelnic v roce 2020
V roce 2020 bude svážen bioodpad z biopopelnic v období
březen až prosinec vždy v úterý ve 14denním intervalu.
Město je rozděleno do dvou svozových oblastí, svoz bude
probíhat již od 6 hodin ráno.

Sudé týdny (úterý)

První svoz se uskuteční ve 14. týdnu 31. 3.
2020, poslední svoz ve 48. týdnu 24. 11.
2020.
Svoz proběhne v ulicích: Alšova, Bezručova, Borkovského, Bořivojova, Bronzová,
Burgerova, Čechova, Hálkova, Havlíčkova
(část od Masarykovy k Zaorálkově), Hlouchova, Horova, Husova, Husovo nám.,
Chalúpeckého, Chelčického, Jantarová, Jeronýmova, Jiráskova, K Nádraží, Ke Kocandě, Komenského, Krásného, Krátká,
Krolmusova, Kuželova, Lederova, Legií,
Levohradecká, Levohradecké náměstí, Libušina, Lidická, Máchova, Mühlbergerova,
Najdrova, Na Panenské, Na Pískách,
Na Pomezí, Na Sekeře, Na Valech, Nad Vinicemi, Nerudova, Obránců míru (část
od Masarykovy po Lidickou), Opletalova,
Pilařova, Pod Koláčovem, Pod Řivnáčem,

Pod Vodojemem, Plzeňská, Potoky, Přemyslovská, Příčná, Přílepská, Řadová, Řachova, Sedláčkova, Smetanova, Souběžná,
Sportovní, Sv. Ludmily, Svobody, Šebkova,
Třešňovka, Tyršovo nám., U Háje, U Hřiště, U Školky, U Zastávky, Václava Havla,
V Chatách, V Úvoze, Václavská, Vančurova, Veselého, Vidimova, Vlháčkova, Vraštilova, Vrchlického, Wolkerova, Za Cihelnou, Zahradní, Zaorálkova, Zeyerova,
Zvoncová, Železná, Žižkova

Liché týdny (úterý)

První svoz se uskuteční v 15. týdnu 7. 4.
2020, poslední svoz ve 49. týdnu 1. 12.
2020.
Svoz proběhne v ulicích: 17. listopadu,
B. M. Eliášové, Bělina, Bernáškova, Bráfova, Braunerova, Čakov, Čapkova,
Čáslavského, Dobrovolného, Dobrovské-

ho, Felklova, Haškova, Havlíčkova (část
od Masarykovy ke škole), Jana Palacha,
Jungmannova, Kostelní, Kroupka, Masarykova, Mjr. Kašlíka, MUDr. Tichého,
Na Háji, Na Vyhlídce, Nad Čakovem, Nad
Vltavou, Nádražní, nám. Jana Procházky,
nám. 5. května, Obránců míru (část od Masarykovy po Spěšného), Olbrachtova, Palackého, Plavidlo, Plk. Poláčka, Poděbradova, Puchmajerova, Riegrova, Rýznerova,
Seržanta Hniličky, Spěšného, Svojsíkovy
sady, Šafaříkova, Šaldova, Školní nám., Tiché údolí, Třebízského, Únětická, Vltavská,Vošahlíkova, V Solníkách, Za Potokem, Zámek, Žirovnického.
I v letošním roce lze využít k likvidaci
bioodpadu i sběrný dvůr nebo sobotní mobilní svozy bioodpadu.
Ukládání biologicky rozložitelného odpadu do nádob na směsný komunální odpad odporuje zákonu o odpadech i městské vyhlášce, proto popelnice s takovým
obsahem nebude vyvezena.


l

Odbor životního prostředí MÚ Roztoky

Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky,
a to za období od 3. 1. do 29. 1. 2020:  
n 4.

1. oznámen sražený pes vlakovou soupravou v kolejišti v úrovni točny v ulici Potoky – hlídka na místo, na místo též hasičský záchranný sbor, který odstranil
usmrceného psa z kolejiště, jednalo se
o psa rasy husky, usmrcený pes zajištěn,
nebyl zjištěn čtečkou čip, vzhledem k tomu,
že pes byl opuštěný, bez svého chovatele,
věc kvalifikována a šetřena jako podezření
z přestupku, následujícího dne zjištěn majitel, který si usmrceného psa převzal;
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n 5.

1. oznámena posprejovaná garáž
u domu v ulici Alšova – hlídka na místo,
přivolána též hlídka PČR, která si věc převzala k jejich zadokumentování;
n 7. 1. oznámen volně pobíhající pes rasy
shiba inu v ulici Tiché údolí, kterého oznamovatel dovedl na MP Roztoky, u psa zjištěn čip, tento však neprocházel dostupnými registry očipovaných zvířat, pes
umístěn do záchytného kotce MP Roztoky,
nalezený pes zveřejněn na Facebooku, sku-

pina Roztoky, později zjištěna majitelka
psa, které byl nalezený pes předán v pořádku, přestupek vyřešen uložením blokové
pokuty v příkazním řízení na místě;
n 7. 1. oznámena krádež zboží v prodejně
Albert na Tyršově náměstí s tím, že podezřelá osoba byla zadržena zaměstnancem
prodejny – na místě zjištěno, že podezřelá
osoba si v prostoru prodejny vzala zboží
z regálu, toto zboží vložila do batohu a prošla s ním přes pokladny, aniž by zboží za-
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platila, u východu z prodejny byla tato osoba zadržena zaměstnancem prodejny,
ke krádeži se doznala, odcizené zboží vrátila na prodejnu, přestupek proti majetku
vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě;
n 7. 1. oznámena zraněná srnka na cestě
v ulici Pod Koláčovem – vyrozuměn člen
mysliveckého sdružení, který si ji převzal;
n 8. 1. ve večerních hodinách oznámen
volně pobíhající zatoulaný pes v ulici Tiché
údolí – na místě zjištěno, že se jedná o černého psa většího vzrůstu rasy kavkazský
pastevecký pes, pes odchycen a umístěn
do záchytného kotce MP Roztoky, čip nezjištěn, následujícího dne zjištěna majitelka, které byl pes předán v pořádku, přestupek vyřešen uložením blokové pokuty
v příkazním řízení na místě;
n 10. 1. oznámeno vloupání do vozidla tov.
zn. BMW, zaparkovaného na parkovišti
v ulici Masarykova – na místě zjištěno, že
neznámý pachatel vypáčil zámek levých
předních dveří vozidla, vnikl do vozidla
a odcizil z něj finanční hotovost, dále poškodil spínací skříňku vozidla, předáno
PČR Libčice k realizaci zadokumentování
krádeže vloupáním, od PČR zjištěno, že
jim téhož dne bylo oznámeno vloupání
do dvou vozidel, jedno v ulici Svojsíkovy
sady a druhé v ulici Zaorálkova;
n 10. 1. oznámena krádež finanční hotovosti, kterou měl poškozený při sobě, v ulici Lidická ze dne 30. 12. 2019 – předáno
PČR Libčice k jejich realizaci zadokumentování přečinu krádeže;
n 11. 1. oznámeno podezření z týrání zvířete – psa oznamovatele, kterému někdo
na pozemku jejich domu poházel kusy
sýra, ve kterém byly nastrkané hřebíky, zadokumentováno, na psu žádné viditelné
poškození zjištěno nebylo ani žádné zdravotní potíže, doporučena návštěva veterináře, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku dle zákona na ochranu
zvířat proti týrání;
n 11. 1. oznámeno rušení nočního klidu
v ubytovně Renova v Přílepské ulici –
na místě zjištěna hlasitá hudba z jednoho
z pokojů ubytovny, zjištěna oslava narozenin
nájemníka pokoje, s tím projednáno rušení
nočního klidu, hudba vypnuta, přestupek
(rušení nočního klidu) vyřešen domluvou;
n 12. 1. oznámeno narušení občanského
soužití v bytě domu v ulici Zahradní –
v době příjezdu hlídky na místě již klid,
zjištěno, že k fyzickému napadení nedošlo,
pouze k verbálnímu napadání mezi druhem a družkou, zúčastněné osoby poučeny
o dalším postupu, kvalifikováno jako podezření z přestupku proti občanskému soužití, spáchaného mezi osobami blízkými;
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n 13.

1. oznámeno ujetí vozidla bez zaplacení částky za natankovanou palivo od BČS
MOL v Přílepské ulici – na místě zjištěno,
že se jednalo o řidiče vozidla tov. zn. Ford,
dle zjištěné r. z. vyrozuměn provozovatel
vozidla, který ihned zajel dlužnou částku
na BČS uhradit s tím, že k neuhrazení došlo nedopatřením, nikoli úmyslně;
n 13. 1. v rámci hlídkové činnosti ve večerních hodinách zjištěn únik vody z vodovodního řadu na Tyršově náměstí – oznámeno vedoucímu SVAKu k jejich dalšímu
opatření;
n 13. 1. oznámen nález pouzdra s doklady
na Tyršově náměstí s tím, že oznamovatel
toto pouzdro s doklady donesl na MP Roztoky, vyrozuměna majitelka, které bylo pouzdro s doklady předáno, majitelka by touto cestou chtěla poděkovat poctivému nálezci;
n 14. 1. osobně oznámena hlídce MP žádost o pomoc občana, který si zabouchl
vchodové dveře bytu a vzhledem k poškozenému zámku se nemohl dostat zpět –
hlídka na místo společně s oznamovatelem, který u sebe neměl ani mobilní
telefon, aby si mohl přivolat zámečnickou
službu, poskytnuta pomoc přivoláním zámečnické služby;
n 16. 1. oznámeno obyvatelkou chatky
v zahrádkářské kolonii U Zastávky v Žalově, že k ní do chatky vběhl cizí muž,
uvnitř chatky shodil na podlahu věci
a poté z chatky utekl pryč – na místě zjištěno, že se jedná o osobu bydlící nedaleko
v chatce a trpící psychickou poruchou,
osoba zajištěna, na místo přivolána hlídka
PČR, která si tuto událost převzala k jejich řešení;
n 16. 1. oznámen nález platební karty VISA
Komerční banky zapomenuté v bankomatu v pobočce KB na Tyršově náměstí – ulo-

žena na MP, nalezená platební karta bude
předána na pobočku KB;
n 17. 1. oznámeno narušení občanského
soužití mezi obyvateli domu v ulici 17. listopadu – v době příjezdu hlídky na místě
již klid, provedeným šetřením bylo zjištěno, že došlo jak k fyzickému, tak i k verbálnímu napadení poškozeného, ke zranění
osob nedošlo, kvalifikováno a šetřeno jako
podezření z přestupku proti občanskému
soužití, podezření z tohoto přestupku bude
odevzdáno příslušnému správnímu orgánu k projednání;
n 18. 1. oznámeno znečištění komunikace
ulice Masarykova olejovou skvrnou – provedeno místní šetření a zjištěno, že olejová skvrna pokračuje na křižovatku s ulicí
Havlíčkova, poté ulicí Havlíčkova do ulice
Zaorálkova, Hálkova, ulicí Lidická na parkoviště k Tescu, poté pokračuje ulicí Lidická směr BČS a vede až na parkoviště
k autoservisu Auto Houser, kde bylo nalezeno odstavené vozidlo tov. zn. Opel Astra, ze kterého vytékal motorový olej, byl
zjištěn řidič vozidla, v servisu technikem
zjištěna technická závada (poškozený olejový filtr), zadokumentováno, zajištěn posyp skvrny absorpčním materiálem a následné uklizení komunikací (hasiči, TS
Roztoky a SUS Kladno);
n 18. 1. oznámena krádež zboží v prodejně
Albert na Tyršově náměstí s tím, že ostraha
prodejny zadržela podezřelou osobu –
na místě zjištěno, že podezřelá osoba vzala
z regálu zboží a pronesla jej přes pokladny,
aniž by za něj zaplatila, u východu z prodejny byla zadržena ostrahou prodejny, ke krádeži se podezřelá osoba doznala, odcizené
zboží vrátila na prodejnu, přestupek proti
majetku vyřešen uložením blokové pokuty
v příkazním řízení na místě;
➔

7

INFORMACE Z RADNICE
n 18. 1. ve večerních hodinách oznámena
krádež zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že podezřelá osoba byla
zadržena ostrahou prodejny – na místě
zjištěno, že podezřelá osoba vzala zboží
z regálu a pronesla jej přes oddělení zeleniny, aniž by jej zaplatila na pokladně,
u východu z prodejny byla zadržena ostrahou prodejny, ke krádeži se podezřelá
osoba doznala, odcizené zboží vrátila
na prodejnu, přestupek proti majetku vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě;
n 18. 1. ve večerních hodinách v rámci
hlídkové činnosti byla hlídkou MP Roztoky v ulici Nádražní kontrolována skupina
mladistvých, poté co jedna osoba z této
skupiny vysypávala odpadky z odpadkového koše na zem, kvalifikováno a šetřeno
jako podezření z přestupku proti veřejnému pořádku (znečištění veřejného prostranství), v následujících dnech vyřešeno
uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě;
n 20. 1. oznámen nález svazku dvou klíčů
v ulici Jungmannova, nalezený svazek klíčů uložen na MP Roztoky, zveřejněno
na webových stránkách MP Roztoky
a města Roztoky;
n 20. 1. oznámen nález pouzdra s doklady,
uložen na MP Roztoky, zjištěna majitelka,
majitelce nalezené poudro předáno, majitelka by touto cestou chtěla poděkovat poctivému nálezci;
n 20. 1. v nočních hodinách v součinnosti
s PČR pátrání po pohřešované mladistvé
osobě z Velkých Přílep s negativním výsledkem;
n 20. 1. v nočních hodinách oznámeno napadení mezi druhem a družkou v bytě
domu v ulici Hálkova – hlídka na místo,
na místě zjištěno, že poškozená byla fyzicky napadena svým druhem, ke zranění nedošlo, na místě též hlídka PČR, která si věc
převzala k jejich realizaci jako podezření
z přestupku proti občanskému soužití;
n 21. 1. asistence hlídce PČR Libčice při
otevření bytu v ulici Masarykova, na místě
též hasiči a rychlá zdravotnická pomoc;
n 21. 1. oznámen nález mobilního telefonu
Android One na Tyršově náměstí, nalezený mobilní uložen na MP Roztoky, zjištěn
majitel, kterému byl nalezený mobilní telefon předán, majitel by touto cestou chtěl
poděkovat poctivému nálezci;
n 22. 1. v brzkých ranních hodinách žádost
PČR o prověření oznámení napadení v prostoru ubytovny Renova – hlídka na místo,
na místě již klid, zjištěno, že došlo k fyzickému napadení jednoho z nájemníků ubytovny jinou osobou, která z místa před příjezdem hlídky utekla, zranění si vyžádalo
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lékařské ošetření, zraněný byl převezen sanitním vozem rychlé zdravotnické pomoci
na traumatologickou ambulanci FN Motol,
na místo hlídka PČR, která si věc převzala
k jejich realizaci zadokumentování podezření z přečinu ublížení na zdraví, po podezřelé osobě místní pátrání;
n 22. 1. oznámen nález svazku klíčů s přívěskem vstupního čipu ZŠ Roztoky, nalezený svazek klíčů odevzdán do ZŠ Roztoky,
kde zařídí předání konkrétnímu žáku;
n 24. 1. ve schránce důvěry MP Roztoky
nalezen flash disk, uložen na MP Roztoky,
zveřejněno na webových stránkách MP
Roztoky, města Roztoky;
n 24. 1. ve večerních hodinách oznámen
nález dioptrických brýlí v ulici Masarykova v místě u stavby hasičské zbrojnice, nalezené dioptrické brýle uloženy na MP
Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a města Roztoky;
n 25. 1. oznámen volně pobíhající pes (štěně) v oblasti Holého vrchu, kterého oznamovatel dovedl na MP Roztoky, umístěn
do záchytného kotce MP Roztoky, zjištěn
majitel, kterému byl nalezený pes předán
v pořádku, přestupek vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě;
n 26. 1. v nočních hodinách oznámena
rvačka na Tyršově náměstí v Roztokách –
hlídka na místo, na místo též hlídka PČR
Libčice, v době příjezdu hlídky na místě již
klid, zraněná osoba byla převezena sanitním vozem rychlé zdravotnické pomoci
do FN Motol, k realizaci zadokumentování
si věc převzala hlídka PČR Libčice;
n 27. 1. nález Lítačky ve schránce důvěry
MP Roztoky, zjištěna majitelka, tato vyrozuměna;
n 27. 1. oznámeno ve večerních hodinách,
že v prostoru podzemních garáží a chodby
bytového domu na Tyršově náměstí se pohybují cizí osoby, které v tomto domě nebydlí – hlídka na místo, prostory bytového
domu prohledány, ale v prostoru domu se
žádné cizí osoby nenacházely, dle získaného popisu od oznamovatele bylo provedeno místní pátrání v okolí a výskyt podezřelých osob byl zjištěn na Tyršově náměstí,
osoby kontrolovány a při kontrole zjištěno,
že jedna z osob bydlí v jednom z vchodů
bloku těchto bytových domů;
n 27. 1. v pozdních nočních hodinách žádost seniorky o pomoc při sundání kotěte
ze střechy jejího domku ve Vraštilově ulici – hlídka na místo, za pomoci žebříku
kotě sundáno ze střechy domku;
n 28. 1. oznámen nález dětské koloběžky
v Opletalově ulici ze dne 26. 1. nalezená
koloběžka uložena na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky, města Roztoky, na Facebooku

ve skupině Roztoky zveřejnila nález 26. 1.
oznamovatelka;
n 28. 1. ve večerních hodinách oznámena
krádež zboží v prodejně Albert na Tyršově
náměstí s tím, že podezřelá osoba byla zadržena zaměstnanci prodejny – na místě
zjištěno, že podezřelá osoba v prostoru
prodejny vzala zboží z regálu a toto zboží
pronesla přes oddělení zeleniny, aniž by jej
u pokladny zaplatila, u východu z prodejny
byla zadržena zaměstnanci prodejny,
ke krádeži se podezřelá osoba doznala, odcizené věci vrátila na prodejnu, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku
proti majetku, vyřešeno uložením blokové
pokuty v příkazním řízení na místě;
n oznámeno znečišťování veřejného prostranství v ulici Přemyslovská vedle prodejny potravin, kdy osoba vyhazuje odpadky z popelnic – na místě zastižena
podezřelá osoba, vyzvána k úklidu poházených odpadků, což učinila, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku
proti veřejnému pořádku, vyřešeno uložením blokové pokuty v příkazním řízení
na místě.
Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky
můžete nalézt na webových stránkách MP
Roztoky, a to na www.mproztoky.cz
Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí,
obraťte se prosím buď osobní návštěvou,
nebo telefonicky na Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 974 866 400) nebo
na Městskou policii Roztoky (tel.
602 666 458, 730 511 988 nebo 220 910 468,
popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz).
Děkujeme předem za spolupráci.

Nové povinnosti chovatelů psů

Po vydání upozornění na povinnost čipování v předchozím vydání měsíčníku Odraz došlo v polovině měsíce ledna
ke schválení další novely veterinárního
zákona č. 166/1999 Sb. (veterinárního zákona), kde se zkrátila doba věku psa, kdy
se bude provádět povinné naočkování psa,
na tři měsíce věku zvířete (viz § 4 Zákona
č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, odst. 7:
Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit označení psa čipem do 3 měsíců
věku, nejpozději však před přechodem
k novému majiteli.) a dále ze zvýšil i postih
ve správním řízení na částku až 50 000 Kč.
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Petr Vevera
ved. str. MP Roztoky
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INFORMACE Z RADNICE

Dotazník – domov seniorů
Vážení spoluobčané, obracíme se na vás s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku. Město Roztoky plánuje v budoucnu výstavbu domova seniorů s možností část lůžek využít jako domov pro handicapované spoluobčany. Příprava
projektu je v počáteční fázi, a než začnou práce na studiích a následné dokumentaci, rádi bychom znali vaše přání a potřeby týkající se této oblasti. Vaše
odpovědi nám velmi pomohou při sestavování koncepce pro budoucí výstavbu
výše uvedeného domova.

Dotazník je možné vyplnit elektronicky
na adrese www.roztoky.cz/dotaznik nebo
písemnou formou. Vyplněný dotazník je
možné poslat naskenovaný na adresu drdova@roztoky.cz nebo jej odevzdat v podatelně MÚ nebo vhodit do schránky na plotě městského úřadu, v knihovně, v lékárně
v Masarykově ulici, v Klubu seniorů v Ha-

vlíčkově ulici (schránka na plotě), v Albertu v novinovém stánku. Na těchto místech
je budete také moci vyplnit. Dotazník je
anonymní, není potřeba uvádět své jméno.
Předem vám děkujeme za váš čas při vyplnění tohoto dotazníku.
Odpovědi na níže uvedené otázky se týkají osoby, která má zájem, třeba i ve vzdá-

lenějším budoucnu, o využívání uvedeného zařízení. Pokud vyplňujete dotazník
za své blízké či nemohoucí spoluobčany,
odpovídejte prosím tak, jako by tento dotazník vyplňovali oni sami.
Pokud jsou pro vás některé otázky příliš
osobní, nemusíte na ně odpovídat.
l
Děkujeme za vaše odpovědi.
Za pracovní skupinu pro přípravu výstavby domu seniorů
Vladimíra Drdová
radní pro školství
a sociální věci

Dotazník
1. Jste muž, nebo žena?
žena
muž
2. Uveďte prosím své trvalé
bydliště.
Roztoky

(Můžete zaškrtnout více
odpovědí, které odpovídají
vaší situaci.)
 no, rád/a bych využil/a tuto
a
službu co nejdříve
 no, ale až v případě, že
a
bych byl/a nemohoucí

Úholičky

 e, chtěl/a bych dožít v don
mácím prostředí se zajištěním domácí péče

Únětice

ano, pro své rodiče

Žalov

Velké Přílepy
Holubice
jiné (uveďte, kde)
............................
3. Uveďte prosím svůj věk.
do 18 let
19–35 let
36–49 let
50–59 let
60–69 let
nad 70 let
4. Uvažujete o pobytu v domově seniorů (i výhledově),
ev. v jiné pobytové službě?
únor 2020

5. Je cena za pobyt v domově seniorů pro vás důležitá?
ne, na ceně mi nezáleží
 no, ale vyšší poplatek mi
a
nevadí

7. Jaké služby by měl domov seniorů nabízet?
s tandardní 24hodinovou
péči
rehabilitačního pracovníka
 ktivizační činnosti (rukoděla
né dílny, cvičení paměti,
přednášky...)
 dlehčovací službu
o
(denní či týdenní stacionář)
 ravidelnou lékařskou
p
službu
8. Do jaké skupiny byste se
zařadil/a?
senior

 no, nemohu si dovolit platit
a
více než nejnižší možnou
cenu (momentálně cca
12–13 000/měsíc)

 soba s pohybovým znevýo
hodněním

6. Jaké ubytování v domově
seniorů byste požadovali?

 soba se sluchovým znevýo
hodněním

jednolůžkový pokoj

 soba se zrakovým znevýo
hodněním

dvoulůžkový pokoj

 soba s mentálním znevýo
hodněním

 evadí mi vícelůžkový
n
pokoj

jiné ..................................
.........................................
9
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Nový územní plán je na dobré cestě
Nároky občanů na kvalitní úroveň bydlení v městech se
neustále zvyšují, a proto nástrojem pro jejich podporu
a plnění je právě územní plán. Ten náš současný a platný
vznikal v letech 1990 – 1995 a odráží názor této doby, kdy
neexistovala digitalizace pozemkových informací, územní
plán neměl odpovídající přesnost a plochy dle využití byly
označeny barevnou tužkou.
Za účelem narovnání tohoto stavu a předejití situaci, kdy město Roztoky nebude mít
žádný územní plán (dále ÚP), rozhodlo
zastupitelstvo města v roce 2012 o pořízení
nového ÚP. Maximální termín stanovený
stavebním zákonem pro pořízení nového
ÚP je 31. 12. 2022. Po tříletém přešlapování na místě tehdy určeného zastupitele pro
územní plánování přišla nová iniciativa
v roce 2016, kdy bylo zastupitelstvem
schváleno zadání nového ÚP. Na jeho základě došlo k výběru zpracovatele, společnosti T-Plan. Pořizovatelem z důvodu nestrannosti byl učen MÚ Černošice – odbor
územního plánování.
Společnost T-Plan se pustila do zpracování návrhu nového ÚP, její činnost byla
vždy konzultována s určeným zastupitelem
a pořizovatelem, místy dosti silně korigována v navrhovaném pohledu na budoucí
podobu města, v oblasti zástavby, řešení
dopravy, vybavení potřebné infrastruktury.
Jedním z návrhů zpracovatele z hlediska
navrhovaného urbanistického řešení bylo

Co očekáváme od nového ÚP:
n Územní plán je základním nástrojem
rozvoje města.
n Územní plán stanovuje především urbanistickou koncepci, koncepci ochrany
hodnot a podmínky prostorového
a plošného uspořádání.
n Základní požadavky na nový územní
plán Roztok u Prahy jsou popsány
ve schváleném „Zadání územního
plánu“, které v lednu 2016 schválilo
zastupitelstvo.
n V tomto zadání jsou popsány hlavní
cíle, které má nový územní plán naplňovat – zejména:
◆ zachovat stávající charakter
Roztok u Prahy, zahradního města
v těsné blízkosti Prahy s dominantou
muzea, Levého Hradce a množství
přírodní zeleně;
◆ zadání dále nepředpokládá další
rozvoj mimo zastavitelné území, vymezené stávajícím územním plánem;
◆ podstatou nového územního plánu
je tedy především revize stávajících
podmínek v území a ochrana jeho
hodnot.
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například mírně zastavět Tyršovo náměstí,
zdálo se být zbytečně veliké a nevyužité.
Návrh byl jednoznačně odmítnut.
Dalším předepsaným krokem ve tvorbě
plánu je „společné projednání“ návrhu ÚP,
a to v kompetenci dotčených orgánů státní
správy (DOSS). Ty měly dostatek času
na interní kontrolu návrhu ÚP a následné
projednání, které se uskutečnilo v srpnu
2017. Vypořádávání jednotlivých stanovisek po společném projednání se neustále
protahovalo, pořizovatel nestíhal veškerou
jemu uloženou agendu, a tím i v našem
případě docházelo k neúnosnému zdržování ve vydávání jednotlivých stanovisek
DOSS.
Na základě této skutečnosti došlo na základě návrhu určeného zastupitele pro
územní plánování k dohodě s MÚ Černošice, že po ukončení této fáze předá svoji
funkci na MÚ Roztoky, který se tímto stane novým pořizovatelem, a na výkon odbornosti si MÚ Roztoky najme tzv. létajícího pořizovatele. Tím se stal v říjnu 2019
na základě velmi dobrých zkušeností
z předcházející spolupráce s naším městem
Ing. arch. Radek Boček.
Ze stanovisek DOSS zapracovaných
do návrhu nového ÚP vznikla poslední podoba tohoto dokumentu. Návrh nového
ÚP byl vyvěšen na úřední desce MÚ dne
30. 10. 2019 k dispozici veřejnosti a DOSS
jako podklad pro „veřejné projednání“,
které bylo vyhlášeno na termín 9. 12. 2019.
Tento termín byl vybrán po pečlivém zvážení. Na prostudování návrhu a přípravu
námitek či připomínek byl k dispozici celý
listopad. Pokud by mělo být toto projednání např. v lednu 2020, pak by musel být návrh vyvěšen v prosinci, což by bylo velmi
nevhodné, nebo návrh vyvěsit v lednu
s projednáním v únoru, ale to je období
jarních prázdnin. Zvolili jsme tedy tento
termín se zájmem přivést na veřejné projednání co nejširší veřejnost a objektivně
návrh projednat.
Dne 9. 12. 2020 byla zaznamenána v zasedací místnosti MÚ velká účast občanů,
nestačily židle a některým nezbývalo nic
jiného než zaujmout místa v poslední
řadě vstoje. Toto nás velmi potěšilo, před

účastníky se představovali jednotliví profesní specialisté projektanta, jednání řídil
určený zastupitel, formální a profesní činnost zabezpečoval Ing. arch. Boček. Postupnou prezentací návrhu nového ÚP
jednotlivými specialisty jsme dospěli
k diskusi s přítomnými zájemci o vysvětlení návrhu či žádosti o jeho změnu.
Na všechny podněty bylo vstřícně reagováno, s argumentací obhajoby či příslibu
stanovisko prověřit. Současně bylo zdůrazněno, aby všichni zájemci podali své
námitky či připomínky písemně, v termínu 7 dnů, na podatelnu MÚ Roztoky,
osobně nebo poštou.
Pro vysvětlení:
Námitky proti návrhu územního plánu
může podat každý vlastník pozemku nebo
stavby v území, které je řešené příslušným
územním plánem.
Připomínky může podat kdokoli.
Veřejné projednání proběhlo dle mého
názoru ve velmi konstruktivní a klidné atmosféře. Rozešli jsme se po 4 a půl hodinách se zodpovězením všech dotazů,
s konstatováním, že na novém ÚP budeme
pracovat i nadále ve spolupráci se širokou
veřejností a zájmem, abychom vytvořili
společný rámec pro klidný a spokojený život v Roztokách i do budoucna.
Výsledkem veřejného projednání je obdržených 124 námitek a 58 připomínek.
V mnoha případech šlo o „horká témata“
jako zrušení návrhu umístění nové kompostárny v lokalitě blízko Holého vrchu
(16 námitek), zrušení cyklokoridoru DN16
v lokalitě Žalov (26 námitek), zachování
současné zahrádkářské kolonie na Solníkách (6 námitek), zachování garáží v ulici
Nad Čakovem (7 námitek) a mnoho dalších. Námitky a připomínky budou postupně určeným zastupitelem a létajícím
pořizovatelem vypořádávány.
Z hlediska objemu práce a závazku najít
ta nejlepší řešení pro nadcházející rozvoj
a stanovení jeho podmínek probíhají interní jednání obou zodpovědných osob
za účelem zpracování návrhu rozhodnutí
o každé námitce a vypořádání připomínek.
V době vydání tohoto čísla Odrazu již bylo
ukončeno zpracování jednotlivých stanovisek a na základě požadavku veřejnosti
proběhlo dne 18. 2. 2020 setkání s občany,
kde byly prezentovány předběžné návrhy
rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek k projednání na úrovni DOSS
a nadřízených orgánů. Tyto orgány a úřady
k nim ve lhůtě 30 dnů uplatňují svá  ➔
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A

NÁVRH
NÁVRH ZADÁNÍ
ZADÁNÍ ÚP
ÚP

(Zastupitelstvo
(Zastupitelstvo obce)
obce)

21. 3. 2012

DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY
PRŮZKUMY
DOPLŇUJÍCÍ

VEŘEJNOST
VEŘEJNOST
NÁVRHY
NÁVRHY
(občané,
(občané, obce,
obce, vlastníci
vlastníci pozemků
pozemků

ÚZEMNÍ
ÚZEMNÍ STUDIE
STUDIE (projektant)
(projektant)
ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ
ANALYTICKÉ PODKLADY
PODKLADY
ÚZEMNĚ
(úřad územního
územního plánování)
plánování)
(úřad
NÁVRH
NÁVRH ZADÁNÍ
ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO
ÚZEMNÍHO PLÁNU
PLÁNU

ZVEŘEJNĚNÍ
ZVEŘEJNĚNÍ VYSTAVENÍM
VYSTAVENÍM

VEŘEJNÉ VYSTAVENÍ
VYSTAVENÍ
VEŘEJNÉ

možnost
možnost uplatnit
uplatnit připomínku
připomínku

B

ÚPRAVA
ÚPRAVA NÁVRHU
NÁVRHU ZADÁNÍ
ZADÁNÍ ÚP
ÚP
(pořizovatel+určený zastupitel)
zastupitel)
(pořizovatel+určený

ZADÁNÍ ÚP
ÚP
ZADÁNÍ

VYVĚŠENO:

12. 10. 2015

ZADÁNÍ
ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO
ÚZEMNÍHO PLÁNU
PLÁNU
(schvaluje
(schvaluje zastupitelstvo
zastupitelstvo obce)
obce)

schváleno:

27. 1. 2016

Uzavření smlouvy se zpracovatelem: 6. 10. 2016

C

ZPRACOVÁNÍ
ZPRACOVÁNÍ ÚP
ÚP

NÁVRH
NÁVRH ÚZEMNÍHO
ÚZEMNÍHO PLÁNU
PLÁNU
(zpracuje
(zpracuje projektant)
projektant)

VYVĚŠENO:

18. 7. 2017

Termín jednání:

10. 8. 2017

posouzení návrhu
návrhu krajským
krajským úřadem
úřadem
posouzení

VEŘEJNÉ
VEŘEJNÉ VYSTAVENÍ
VYSTAVENÍ
veřejnost může
může uplatnit
uplatnit
veřejnost
doručení
doručení veřejné
veřejné vyhlášky
vyhlášky

ÚPRAVA NÁVRHU
NÁVRHU ÚZEMNÍHO
ÚZEMNÍHO PLÁNU
PLÁNU
ÚPRAVA
(zpracuje
(zpracuje projektant)
projektant)
30
30 DNŮ
DNŮ PŘEDEM
PŘEDEM OZNÁMENÍ
OZNÁMENÍ
projednání
projednání uplatní
uplatní DO
DO

VYVĚŠENO:

30. 10. 2019

VEŘEJNÉ
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
PROJEDNÁNÍ

Termín jednání:

9. 12. 2019

30
30 DNŮ
DNŮ PŘEDEM
PŘEDEM
nahlédnutí,
nahlédnutí, veřejné
veřejné projednání,
projednání,
lze
lze uplatnit
uplatnit připomínku/námitku
připomínku/námitku

D

PROJEDNÁNÍ
PROJEDNÁNÍ ÚP
ÚP

návrh vyhodnocení
vyhodnocení připomínek
připomínek
návrh
(pořizovatel
(pořizovatel +
+ pověřený
pověřený zastupitel
zastupitel

vyhodnocení
vyhodnocení připomínek
připomínek
VYDÁNÍ
VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO
ÚZEMNÍHO PLÁNU
PLÁNU
(zastupitelstvo
(zastupitelstvo obce
obce jako
jako
Opatření
Opatření obecné
obecné povahy)
povahy)

Pro názornost přikládám i původně
zpracovaný obrázek znázorňující
rozsah činností pro tvorbu nového
ÚP se všemi etapami a stanovení
bodu, v kterém se nacházíme. Pokud
by bylo vyhlášeno opakované veřejné projednání ÚP, pak platí stejné
lhůty jako při prvním projednání.

téma měsíce
stanoviska. Pokud je to nezbytné, zajistí
pořizovatel úpravu návrhu územního plánu a teprve následně dospějí určený zastupitel a létající pořizovatel k předání výsledného návrhu nového ÚP ke schválení
zastupitelstvem.
Pokud zastupitelstvo neschválí předložený návrh rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek v plném rozsahu, vrací
se projednání nového ÚP k opakovanému
veřejnému projednání.
Námitku a připomínku lze uplatnit
i v rámci opakovaného veřejného projednání. Opakované veřejné projednání se
koná v případě, že dojde na základě veřej-

ného projednání k podstatné úpravě návrhu územního plánu. Podstatnou úpravou
může být např. vymezení nové zastavitelné
plochy. Tedy námitka a připomínka se
musí týkat pouze měněných částí, pokud
se bude týkat částí v této fázi neměněných,
bude odmítnuta.
Věřím, že uvedený popis stavu pořizování nového ÚP do dnešního dne vám sdělil
veškeré nutné informace o stavu tvorby
nového ÚP a možnosti, jak se do jeho tvorby osobně zapojit. Tuto iniciativu budeme
vždy vítat a těšíme se na ni. Výsledek naší
spolupráce bude určen všem obyvatelům
Roztok na nadcházející léta.

Těším se tedy ve spolupráci s vámi „občany
Roztok“ na další součinnost při tvorbě tohoto velmi důležitého dokumentu, abychom v budoucnu společně naplňovali
jeho obsah a účel v rámci dalšího rozvoje
kvality života v našem městě.


l

Ing. Zdeněk Richter
určený zastupitel pro
územní plánování

Mantinely na dvacet let
Kdyby se mě někdo zeptal, jaký okamžik byl podle mě
v polistopadovém vývoji Roztok nejdůležitější, neváhal
bych: 7. září 1995, kdy zastupitelstvo schválilo jako závazně
obecnou vyhlášku územní plán. Nebyl sice úplně originální,
protože navazoval na představy z předválečných let, určitě
nebyl ani dokonalý, ale zabránil tomu, aby Roztoky byly
zastavěny od jednoho konce k druhému, podobně jako
Horoměřice, Velké Přílepy, Jesenice či Jenštejn.
Skoro přesně po pětadvaceti letech budeme schvalovat územní plán nový. Celý
dlouhý proces jeho přípravy a zpracování
probíhá za neuvěřitelné, jednoznačné shody v celém zastupitelstvu v zcela zásadní
věci. Shodujeme se v tom, že zastavěné
území města se nebude rozšiřovat. Přesto
zveřejnění nového územního plánu vyvolalo velmi silnou reakci. Těch připomínek
bylo asi mnohem víc, než čekali pořizovatelé, někteří připomínkující snad i roli
územního plánu přecenili: územní plán
nediktuje, pouze stanovuje hranice, limity,
mantinely. Nicméně přání těch, kteří by
tyto mantinely chtěli mít pevnější, těsnější,
tvrdší, rozumím. Koneckonců, koho z nás
v roce 1995 napadlo, že během několika let
se tak razantně promění majetkové poměry v roztockém a žalovském katastru a že se

tu objeví developeři, kteří by dokázali rozvoj města, plánovaný na dvě nebo tři desítky let, zvládnout za dva nebo tři roky.
Věřím, že snahou autorů návrhu nového
územního plánu bylo dát příležitost všemu, co by desetitisícové město mohlo během následujících deseti, patnácti, dvaceti
let potřebovat. Do návrhu územního plánu
se však dostaly tak i věci zcela nelogické
(prostor pro kompostárnu u Holého vrchu), finančně takřka neproveditelné (přístav a lávka přes řeku, která by vyhovovala
požadavkům lodní dopravy i opatřením
proti povodním) či podezřelé (možnost zástavby některých zahrádkářských kolonií,
přestože tyto svahy jsme před pár lety znovu pronajali zahrádkářům – a to v době,
kdy jsme zoufale hledali místo pro novou
mateřskou školu).

Obrovské množství připomínek a námitek
si nepochybně vyžádá dvoukolové projednání. A na jeho konci bude kompromis.
Kompromis v tom, kolik lidí tady bude bydlet, a taky v tom, kolik lidí sem bude přijíždět a přicházet. Kompromis na dalších
možná dvacet let.
Roztoky byly založeny na šťastném místě. Dílo řeky, vykutané v tvrdém podloží
za stovky milionů let, dává místu jedinečnou podobu, nesrovnatelnou s tím, co nabízí obcím a městům placatý terén na východ i západ od Prahy. Tato naše členitá,
takřka horská krajina nás zachránila před
pohlcením rostoucí metropolí při jejím
rozšiřování v letech 1960 a 1974 a chrání
nás dosud i před těžkou silniční dopravou.
Paralelní přistávací dráha nám snad ulehčí
od dopravy, které kaňon řeky nevadí.
A všechno ostatní je už jenom na nás.


l

Jarda Huk

Přijďte diskutovat změny územního plánu
Občané Roztok podali k návrhu územního
plánu celkem 132 námitek a 60 připomínek. Jako zástupci těch, kteří podepsali námitku proti umístění kompostárny na poli
mezi Vršky a Holým vrchem, jsme se
na lednovém zastupitelstvu zeptali, jaký
bude další průběh přípravy nového územního plánu.
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Námitky se z velké části tematicky kryjí. Pověřený zastupitel pan Richter a pořizovatel
(pan architekt Boček) již většinu témat vyhodnotili. Nejkritizovanější změny – kompostárna, věžový vodojem či zastavění komunitní zahrádky – mají být v návrhu zrušeny.
18. 2. proběhne představení vypořádání námitek a připomínek veřejnosti.

Bude to neformální debata, nicméně důležitá pro všechny, občany i zastupitele.
Změny lze na základě diskuse upravit, poté
o nich bude hlasovat zastupitelstvo. Předpokládá se, že už to březnové.
Datum zasedání zastupitelstva je 25. 3.,
program bývá vyvěšen na https://www.
roztoky.cz/. Občané se mohou vyjádřit

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

téma měsíce
k projednávaným bodům programu, také
mohou přednést dotaz či připomínku (zaslanou 3 dny předem na městský úřad).
A měli by! Poté proběhne takový hlasovací

maraton, zastupitelé budou hlasovat o vypořádání každé námitky. Konečné rozhodnutí o změně územního plánu je tedy
na všech zastupitelích.

Pokud územní plán a způsob, jakým ovlivní podobu Roztok, považujete za důležité,
l
dejte jim to vědět! 
Sdružení Roztoč & přátelé

Územní plán podruhé
V minulém čísle Odrazu jsem psala o územním plánu obecně
a neměl to být útok na pana zastupitele Richtera ani na pana
arch. Bočka. Je mi líto, pokud to tak cítili, a omlouvám se. Byl
to čistě můj názor a po prostudování návrhu územního plánu
jsem to tak cítila zase já.
Ještě podruhé jsem se ponořila do příloh
ÚP a také rozmlouvala s lidmi, kterých se
týkají změny a úpravy v ÚP, a bohužel musím konstatovat, že je mnoho a mnoho připomínek, o kterých samozřejmě pan zastupitel Richter ví, a ujistil mě, že je spolu
s projektanty T-planu bude řešit. Na lednovém jednání zastupitelstva seznámil přítomné s následným postupem a s termíny
spojenými s tímto projektem, které budou
zveřejněny i na webových stránkách města
a v Odrazu.
V dnešním svém příspěvku bych chtěla
zveřejnit několik připomínek občanů
k územnímu plánu trochu konkrétněji.
Ta nejdůležitější námitka, kvůli které se
zvedla velká vlna odporu, je návrh kompostárny na pozemku, jenž se nachází
na hranici ochranného pásma přírodní rezervace Roztocký háj – Tiché údolí. Provoz
kompostárny s sebou nese kumulaci organického materiálu, který zatíží přírodní
rezervaci nežádoucími dusíkatými látkami, a dramaticky zvýší automobilovou dopravu v této oblasti včetně těžkých vozidel
nad 3,5 tuny. Navrhovaná přístupová cesta
ze Žalova vede skrze zastavěné území
s funkcí čistě obytnou. Oblast, přes kterou
je navržena doprava, je zahrnuta do plochy
se zvýšenou hodnotou krajinného rázu
a s významnými vyhlídkovými místy.
Mohla bych pokračovat ve výpisu všech
argumentů, proč kompostárnu NE.
Po rozhovoru s panem Richterem, který
mě i ostatní přítomné na jednání ZM ujis-

til, že kompostárna nakonec nebude, a kterému chci věřit, není doufám nutné se více
o tom rozepisovat.
Nicméně bych chtěla vypsat ještě zlomek
připomínek z toho velkého balíku, jež došly na adresu města, pro ty obyvatelé Roztok, kteří neměli čas se seznámit s územním plánem:
Zpomalovací ostrůvky při vjezdu
do města z obou stran: Ze směru od V. Přílep bude rychlost dopravy omezovat kruhový objezd, který by měl být dostačujícím
prvkem ke snížení rychlosti. Ze strany
od Prahy je „snad“ dostačujícím zpomalovacím prvkem zatáčka, která pak navádí
pod most, kde je další zatáčka a omezení
rychlosti.
Plochy Z46 – pro občanské vybavení –
tělovýchovná a sportovní zařízení:
Dotčený orgán Ministerstvo kultury
k tomu dal nesouhlasné stanovisko ve znění:
Uvedená plocha se nachází na území Státní
archeologické rezervace Levý Hradec a v OP
NKP hradiště Řivnáč. Dle podmínek ochrany v rozhodnutí o zřízení OP je na jeho území zakázáno měnit dochovanou konfiguraci
terénu, měnit přírodní a krajinný ráz území… OP je plošně chráněno jako celek
a není možné realizovat nové stavby v hlavním ani přípustném využití.
Názor občanů: plocha by naopak měla být
vedena jako louka, už kvůli velkému zastavění tohoto území. Sportoviště vznikají

na jiných místech, není třeba ho protlačovat
pod Řivnáč včetně parkoviště.
Biokoridor: Je jistě dobrým počinem,
avšak protíná ho hlavní komunikace, a to
v místech, kde vozidla mají ještě dost velkou
rychlost a hrozí nebezpečí střetu vozidla se
zvěří. Dále by bylo dobré vést biokoridor
tak, aby neprocházel přes oplocené pozemky
soukromých majitelů.
z33 – Vymezení plochy pro lokální
ČOV vychází z potřeby zajistit odvedení
odpadních vod z části Žalova a snížit nároky na ČOV Roztoky: Čistírna odpadních
vod bude mít negativní vliv na životní prostředí, změní krajinný ráz a ohrozí zdejší
faunu a flóru. Vyskytuje se zde např. mlok
skvrnitý, bělozářka lilokvětá, bělozářka větevnatá nebo nosorožík kapucín. Za negativní vlivy na okolí považuji také zápach či
zvýšený provoz vozidel nad 3,5 tuny.
Toto je malý výčet a mohla bych pokračovat dále, třeba o námitkách proti kotvišti a lávkám na ostrov, nesouhlas s dopravním obratištěm, stavbou věžového
vodojemu a také s dalším osídlováním
Roztok a Žalova.
Je toho opravdu hodně. Co člověk, to
názor. Vím, že to tvůrci územního plánu
nebudou mít lehké a nebudou moci vyhovět všem. Ale na druhou stranu chci
věřit slovům pana Richtera, že Roztoky
i Žalov dobře zná, a jak říkal, chce, aby
se toto město ubíralo tou správnou cestou. 
l
Eva Sodomová
zastupitelka

Omluvu přijímám
Vážená paní Sodomová, obracím se na vás
jako na kolegyni zastupitelku a jako
na vášnivou obhájkyni žalovských hodnot. V lednovém vydání Odrazu jste
ve svém článku „Územní plán“ kritizovala moji činnost a činnost pana arch. Boč-
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ka v rámci přípravy nového územního
plánu.
O důvod a konkrétní vysvětlení vašeho
počinu jsem vás požádal osobně při zasedání lednového zastupitelstva. Vaše stanovisko, že jste to tak nemyslela a že se

omlouváte za svá vyjádření vůči mé osobě,
tímto přijímám.
Oproti tomu nabízím jako vždy rozumnou a konstruktivní spolupráci. 
l

Zdeněk Richter

radní a zastupitel
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Tváře revoluce

25. února 2020 v Academicu od 18 hodin
Vážení spoluobčané,
v úterý 25. února uplyne přesně třicet roků od chvíle, kdy vládu v našem městě
převzal první svobodně zvolený starosta Vojtěch Sedláček.
Nesl tehdy ještě nějakou dobu přízvisko předseda Městského národního výboru,
ale to bylo vlastně už jedno.
25. února 1990, ve výroční den tragického bolševického puče, jsme udělali další
důraznou tečku za čtyřiceti roky totality.
Zvu vás na dokumentární filmy. V prvním se za třiceti roky od sametové revoluce
ohlížejí Vojtěch Sedláček, Marie Marková, Olga Vavřínová, Petr Tříska, Jan Chytil,
Stanislav Boloňský, František Marek a Tomáš Novotný.
Dobové plakáty Občanského fóra jsou reprodukovány
s laskavým svolením manželů Tomešových

Pětačtyřicetiminutový dokument
natočil Michal Merhaut.

Po přestávce s malým občerstvením následuje další dokument.

Očima roztockých pamětníků II –
Roztocký sport v uplynulých desetiletích

Vzpomínky Františka Tomišky, Jiřího Tomišky, Marcely Jungwirthové a Václava Kapitána.
Třicet minut rozhovorů se zajímavými osobnostmi, které zpovídali Iva Ježková,
Natasha Ruckel, Pavla Plachá a Michal Merhaut. 

Sál hotelu Academic,
úterý 25. února 2020 od 18 hodin
Vstup volný


Tomáš Novotný,
místostarosta

ŽIVOT VE MĚSTĚ

Kohout, medvěd, královna a smrt
Čtyři z maškar roztockého masopustu se letos potkávají tam, kde se ještě
nikdy nesešly – ve skladbě pro symfonický orchestr a sbor komponované
skladatelkou Janou Vöröšovou pro roztocký masopust 2020, kterou bude
dirigovat šéfdirigent Plzeňské filharmonie a hlavní hostující dirigent
Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze Tomáš Brauner.

Jana Vöröšová studovala skladbu v Praze,
Bruselu a Paříži. Věci, které komponuje,
mají výšku a hloubku. A rozhodně si to nemyslíme jen my v Roztoči – její skladba
Písně vrbového proutku pro soprán a orchestr zvítězila v soutěži, kterou Česká
filharmonie vypsala u příležitosti 100. výročí založení Československa. Na objednávku hudebního festivalu Pražské jaro
pak Jana zkomponovala pro Saxofonové
kvarteto Bohemia a akordeon Jany Bezpalcové skladbu Atlas mraků. Masopustní
skladba má název Kdo je živý, tomu hop
a hudební těleso, které ji uvede, jsme pojmenovali MASYF (masopustní symfoňák). A takový symfoňák jste ještě rozhodně neviděli.

Skladba má několik poměrně netypických
motivů – myšleno společenských i hudebních, protože tyto věci se v sobě navzájem
zrcadlí.
Prvním z nich je rozmanitost nástrojů
a hlasů – Jana skladbu skládala pro nás.
Pro orchestr, který se dal před masopustem
dohromady, se všemi jeho omezeními –
tak, aby si zahrál každý, i ten, kdo umí tři
tóny na trumpetu. S podporou profesionálních hudebníků a zpěváků tak hrají lidé
různých hudebních zkušeností, včetně
dětí.
Jana roztocký masopust dobře zná
(ostatně pro něj složila skladbu pro korunovaci královny, kterou už několik let milujeme a hrajeme). Zná masopustní maška-

ry a zná také letošní královnu, která je
motivem třetí části skladby. Jako každý rok
si královna přináší své téma. A letošní královna je nevěsta. To není jen téma, ale fakt.
A protože je letošní královna i skvělá hudebnice, hraje první housle a součástí
skladby je společná improvizace s jejím nastávajícím.
Neprozrazujeme toho už moc? Možná.
Možná ne. Těžko vám prozradíme zážitek
propojení skrze hudbu, který myšlenku
roztockého masopustu jako svátku spojujícího lidi mezi sebou přenáší zase o kus
dále a jinam. Těžko prozradíme hudební
i slovní pointy skladby a vtip komunikace
mezi orchestrem, sborem a masopustními
maskami. Budete se na to muset do masopustního šapitó přijít podívat sami.


Za Sdružení Roztoč

l

Zuzana Šrůmová

Svatoludmilská pouť na Levém Hradci, 15. září 2019

Milí sousedé,
zatímco krajina kolem Roztok od turistického ruchu odpočívá, můžeme společně
zrekapitulovat, jaký byl minulý rok očima
průvodců po Levém Hradci.
Nový rok jsme započali na Tři krále spolu s dětmi z MŠ Přemyslovská za zpěvu koled v kostele, kde jsme přivítali Ježíška.
Z mnoha zajímavých akcí bych rád zmínil
některé z nich. Náš kostel sv. Klimenta se
na jaře připojil k programu Noci kostelů.
Nejen pro roztocké školáky průvodcovská
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foto: Stanislav Boloňský

Levý Hradec v nové turistické sezoně

služba připravila blok Hradec dětem –
edukační program o dávném životě na hradišti. Nad srázem k Vltavě na konci akropole vznikla nákladem města lavička
s výhledem do širého kraje na Řivnáč, Stříbrník, Podmoráň a Husinec. Z Velkých
Přílep jsme přivítali sousedy na přátelskou
prohlídku. V září za námi přijela osobně
svatá Ludmila na svatoludmilskou pouť.
Na konci roku jsme se mohli poklonit Ježíškovi na živých jesličkách nebo přímo
v kostele.

V číslech jsme na Levém Hradci přivítali
a provedli celkem 2079 velkých i malých
návštěvníků, z toho 372 poutníků, mezi
návštěvníky bylo i mnoho z vás, Roztockých.
Turistická sezona opět začne v pátek
1. května. Pravidelné prohlídky se konají
od května do 28. září každou sobotu a neděli od 10 do 18 hodin. Prohlídky začínají
každou celou hodinu, průvodce na poslední okruh vyráží v 17 hodin. Můžete se
těšit na komentovanou vycházku po hradišti, uměleckohistorický popis fresek
v kostele a využít možnosti nahlédnutí
k základům původní rotundy. Bližší informace naleznete na www.levyhradec.cz.
Pro všechny nedočkavce se bude v předjaří v kostele sv. Klimenta konat mimořádná prohlídka, a to v neděli 16. února od
12 hodin. Mimořádnou prohlídku si také
můžete domluvit pro rodinu, přátele, skupinu na telefonním čísle 776 651 596.
Těšíme se na vás v národní kulturní památce, která je osobitou součástí našeho
města. Přijďte na Levý Hradec!


Za průvodcovskou službu

l

Marcel Ramdan
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Zjara květ
V loňském listopadu jsme se společně s městem Roztoky
pustili do postupné obnovy stařičké obecní třešňovky
na Levém Hradci. V krajině je to občas na dlouhé lokte, takže
si na plody té příjemné spolupráce asi ještě pár let počkáme.
První květy by ale nést mohla už za pár měsíců.
Sad, původně soukromý, zarůstal (jako tolik jiných v okolí Roztok) bez větší pozornosti majitelů i místních náletovým křovím, stromy stárly a rozpadaly se a moc
utěšeně místo nepůsobilo. Poté, co pozemek získalo do vlastnictví město, se nejprve začal pravidelně citlivě kosit a teď nazrál
čas na dosadbu ovocných stromů.
Snahou je zachovat lehce romantickou,
omšelou podobu sadu s ne zcela pravidelným rozmístěním stromů a dostatkem
místa pro prosluněný luční porost i keře
divokých šípků.
V sadu by mělo být dost místa pro lidi,
kvetoucí kytky, brouky, ptáky a četné jiné
živáčky.
Proto také budou nové stromy vysazovány postupně (výhled je zhruba dvacet třicet let) podle toho, jak budou ty staré odumírat. A i pro ty mrtvé stromy se místo

najde. Poskytují totiž úkryt a potravu těm
zmíněným broukům a ptákům.
V sadu taky přibude druhů i odrůd ovoce. V třešňovce teď těch posledních pár
plodících stromů není těžké „osbírat“, ale
v budoucnu by už během tří čtyř třešňových týdnů nejspíše většina ovoce přišla
nazmar. Při pestřejší druhové skladbě sadu
budou stromy déle kvést (ocení hmyzáci)
i plodit (ocení návštěvníci) a ovoce bude

snazší sbírat i zužitkovat. V plánu je výsadba starých odrůd a sad tak bude fungovat
i jako jakási genová banka. Jako první se
v sadu objevily jabloně Průsvitné letní
a Kalvil červený a dva kousky višně Morela. Do budoucna se můžeme těšit (až je
rostlinolékaři prohlásí za bezinfekční a povolí je školkařům prodávat) na takové
kousky jako třešeň Klecanskou černou
a hlavně Roztockou meruňku. Obě dvě odrůdy byly pro svět téměř ztraceny a od té
druhé, naší meruňky, má být snad už jen
jeden exemplář v sadech na pražském Klíčově.
Přejme jim, ať najdou cestu zpátky
do krajiny i na náš stůl, a tomuhle a dalším
sadům v Roztokách a jejich okolí pozornost, kterou si dozajista zaslouží.
Na závěr bych rád poděkoval pánům Tomáši Novotnému a Pavlu Flenerovi (a městu jako instituci) za příjemnou, milou
a smysluplnou spolupráci v péči o tenhle
kousek naší krajiny.


l

Tomáš Zděblo
spolek Jestřábník

inzerce
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Vás zvou na přednášku

LETNÍ TÁBOR
SPORT & BOBŘÍCI
LOKALITA: penzion Sýkorák, Sýkořice, Křivoklátsko, u Berounky
KDY: 19. - 25. 7. 2020 NÁPLŇ: ukázat nové generaci, o čem je lov
13 legendárních Foglarových bobříků a přiblížit jim vlastnosti jako čest,
odvaha a obětavost + sportování všeho druhu včetně tenisu

Co prožíváme s dětmi
na prahu dospělosti
·
·
·

www.tenis-skola.cz/sportovni-akce
sramek@tenis-skola.cz

Co bych neměl/-a přehlédnout u svého dítěte.
Co přináší dospívání ve škole v rodině.
Naše očekávání a realita.

12. 3. 2020 od 17.30
v městské knihovně,
Jungmannova 966

Lektorka: Mgr. Lucie Součková
Vstup zdarma
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KULTURA
KULTURNÍ KALENDÁRIUM – únor–březen
19. 10. 2019 –
29. 3. 2020

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

Středočeské muzeum, Roztoky

15 .2.
So

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

Hotel Academic, Roztoky

15. 2.
So

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

Roztoky, Žalov, Únětice

17. 2.
Po

Veřejné hraní Ubongo 3D.
Od 14.00 do 16.00 hod.

Městská knihovna, Roztoky

18. 2.
Út

Vyprávění V pohorkách po La Palmě – vstupné dobrovolné.
Od 18.00 hod.

Městská knihovna, Roztoky

19. 2.
St

Ilustrátorský workshop s knihou Levou zadní – vstupné dobrovolné.
Od 16.00 hod.

Městská knihovna, Roztoky

23. 2.
Ne

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

Středočeské muzeum, Roztoky –
historický sál

23. 2.
Ne

O tygříkovi – divadelní představení, Divadlo v kufru.
Od 15.00 hod.

Sokol přísálí, Tyršovo nám., Roztoky

25. 2.
Út

Přednáška Vojtěch Herentin – Výchova a péče o dítě z pohledu současné psychologie.
Od 18.30 hod.

Městská knihovna, Roztoky

26. 2.
St

Hravé čtení s Adélou – s knížkou Slavný myší detektiv.
Od 16.15 hod.

Městská knihovna, Roztoky

27. 2.
Čt

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

Hotel Academic, Roztoky

8. 3.
Ne

O Koblížkovi – Divadélko Kvítko.
Od 15.00 hod.

Sokol přísálí, Tyršovo nám., Roztoky

10. 3.
Út

Ondřej Landa: Cesta písničkáře. Povídání o životě s písničkami.
Od 18.30 hod.

Městská knihovna, Roztoky

11. 3.
St

Hravé čtení s Adélou – Prasátko a jeho velký příběh.
Od 16.15 hod.

Městská knihovna, Roztoky

12. 3.
Čt

Co prožíváme s dětmi na prahu dospělosti – seminář.
Od 17.30 hod.

Městská knihovna, Roztoky

22. 3.
Ne

Krátké pohádky na přání – Divadlo Hračka.
Od 15.00 hod.

Sokol přísálí, Tyršovo nám., Roztoky

25. 4.
So

Čarodějnice 2020 – zveme Vás na 14. ročník sletu čarodějnic, celé odpoledne plné her
a soutěží, večer pod taktovkou Martina Hrdinky a další překvapení…
Od 13.00 do 23.00 hod.

Roztoky-Žalov, hřiště

inzerce

únor 2020
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KULTURA

Městská knihovna informuje

Nabízíme vám výběr z novinek, zapsaných do fondu městské knihovny během měsíce ledna 2020.
Beletrie

Kouzelné čtení

Levy, M., P. S. z Paříže
Rožek, F., Gump – pes, který naučil lidi žít
Lviero, G., Stezka v troskách

Albi tužka s atlasem světa
Lidské tělo
Česká republika
Dinosauři
Vesmír
Svět zvířat

Detektivky

Bannalec, J., Bretaňské tajemství
Bauer, J., Smrt papaláše
Uher, F., Severní nábřeží
Fitzek, F., Terapie
De la Motte, A., Zimní oheň
Pro děti

Hanáčková, P., Vezmi mě domů: Do jaké
vody patřím?; Vezmi mě domů: Do jakého
lesa patřím?
Chestefrield, S., Mimoni
Cocklico, M., Umím poděkovat
Macho, I., Gerda – příběh moře a odvahy
Naučná

Honzák, R., Vyhořet může každý
Greenberg, M., Jak lépe zvládat nepříjemné
situace a konflikty

Program v únoru a březnu
n 12. 2. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15),

tentokrát s knihou Pedro
n 13. 2. Nástrahy internetu a sociálních sítí
(10.00–12.00), seminář BPW
n 13. 2. O životě a cestování B. M. Eliášové
(18.30)
n 17. 2. Ubongo 3D – veřejné hraní
(14.00–16.00)
n 18. 2. V pohorkách po La Palmě
(18.30)
n 19. 2. Ilustrátorský workshop (16.00)
n 25. 2. Vojtěch Herentin: Výchova a péče
o dítě z pohledu současné psychologie
(18.30)

n 26. 2. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15),
s knížkou Slavný myší detektiv
n 10. 3. Ondřej Landa: Cesta písničkáře
(18.30)
n 11. 3. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)
s knížkou Prasátko a jeho velký příběh
n 12. 3. Co prožíváme s dětmi na prahu dospělosti (17.30), seminář BPW

Každý čtvrtek od 15.00 do 17.00 čekají
v knihovně dobrovolníci pro první pomoc
se školou.
Informace o programu a mnoho dalšího
můžete zjistit osobně v knihovně, na plakátovacích plochách města, na webu
knihovna.roztoky.cz a facebook.com/
MKRoztoky


Za městskou knihovnu

l

Tereza Náhlovská

inzerce

Spolek roztockých loutkařů
KVÍTKO
Hrajeme v přísálí - SOKOL ,Tyršovo náměstí, Roztoky
Představení pro děti - začátek představení od 15 hodin
Program na 1.pololetí 2020

www.divadelkokvitko.cz

12.1. Z pohádky do pohádky
Divadlo na houpačkách

26.1. Noty na buben
Divadlo KAKÁ

9.2. O princezně a Popletovi
Divadlo piškot

23.2. O tygříkovi
Divadlo v kufru

8.3. O Koblížkovi
Divadélko Kvítko

22.3. Krátké pohádky na přání
Divadlo Hračka

FINANČNĚ PODPOŘENO MĚSTEM ROZTOKY
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Rozmohl se nám tady takový nešvar...
... a tentokrát se nejedná o problém s místní mládeží, nýbrž
o nečistotnost a sobeckost některých místních páníčků
a paniček.
Je to již přes půl roku, co jsme po dohodě
s MÚ Roztoky začali pracovat na zušlechťování pozemku v ulici Na Vyhlídce. I přes
nepochopení některých místních obyvatel
a různé peripetie, jako jsou krádeže stavebního materiálu a hrubé pomluvy, se stále
jen snažíme z pozemku udělat pěkné místo, kam už si chodí a do budoucna budou
chodit hrát děti i dospělí se svými modely
aut na dálkové ovládání.
Bohužel se zejména posledních pár měsíců potýkáme s dalším problémem, který
už jsme se rozhodli řešit touto cestou, a to
bezohledností některých místních páníčků, kteří i přes zákaz vstupu se psy na pozemek neváhají pustit své psí mazlíčky
do tohoto vznikajícího parku pro děti
a mládež. Kdyby se tam každý týden válelo
jen pár exkrementů, asi bychom to ani neřešili, ale ve chvíli, kdy se po celé přístupové cestě musíte v průběhu jednoho týdne

Ukázka množství výkalů na pouhých 2 až 3 metrech
přístupové cesty

doslova pohybovat jak laňka, abyste něco
nenašlápli, tak už je to trochu přes čáru.
Odklízet v průměru 30 hoven (vzhledem
k počtu se to nedá jinak nazvat) jen v první
čtvrtině pozemku před každou návštěvou
parku by asi nebavilo nikoho. A to
na množství spíše ubíráme, než abychom
přeháněli.
Pozemek byl dříve ve stavu, kdy by
na něj nikdo svého psa nepustil. Nedělejte
to tedy prosím ani teď, když je ve stavu
udržovaném a podtrhujícím přirozený
vzhled místní krajiny. Poslední případ byl
již konzultován s místní policií, která naši
stížnost pochopila a v dalších případech se
na ni můžeme obrátit.
Před létem bychom rádi uspořádali slavnostní otevření parku, tak kdybyste byli
tak hodní a do té doby se pokusili změnit
své chování a nepouštěli své miláčky do tohoto parku určeného především pro děti
l
a mládež, a rozhodně ne pro psy. 
Děkujeme.

Tým RC Freeride Land

Svoz odpadů v širších souvislostech
Stala se nám taková nemilá věc. Řidič svozového auta málem odmítl vysypat
odpad z naší malé 70litrové kovové popelnice, jinak řádně zakoupené v podniku Mevatec Roudnice nad Labem, dle normy DIN 6629. V následné komunikaci
se nám sice paní Ing. Vundrlová z firmy FCC Regios omluvila a vše vysvětlila,
ale inspirovalo mě to k zamyšlení se nad některými širšími souvislostmi.

Když jsme vyhodnocovali naši tvorbu
odpadů a přemýšleli jsme o výběru pro
nás vhodné popelnice, dospěli jsme k názoru, že nám opravdu bohatě stačí ta nejmenší na trhu. I tak ji zaplníme zhruba
za 14 dnů.
Odpad pečlivě třídíme, podle možnosti
uplatníme „bio“ zbytky na zahradě a do oblíbené kavárny u nádraží si pro koláče chodíme s krabičkou. Snažíme se nakupovat
co nejšetrněji, i z hlediska množství obalů,
s vlastní nákupní taškou. A obejdeme se
i bez dnes tolik populárních příruček s názvy jako například „Do p... s plasty!“
Když teď EU hodlá utratit doslova biliony eur na uskutečnění velkorysého plánu
Zeleného údělu (Green Deal) a zákonitě se
proti tomu zvedá vlna odporu mezi konzervativně smýšlejícími lidmi, řekla bych,
často nositeli zdravého selského rozumu,
napadá mě: a nebyl by rozpočet Green Dealu, tvořený příspěvky a daněmi nás, občanů EU, o pár miliard nižší, kdyby se všichni
chovali šetrně a rozumně v každodenní

únor 2020

spotřebě, aby v rámci možností vytvářeli
co nejméně odpadů?
Aby nedošlo k mýlce – nebydlíme v chatrči bez elektřiny a s výjimkou televize,
myčky (nádobí každý večer prý umývá
v dřezu i Bill Gates) a sušičky (na zahradě
je přece vzduch zdarma) máme ve svém
domě vše, co reprezentuje běžný životní
standard domácnosti střední třídy v členské zemi EU.
Řečeno s Martinem Lutherem Kingem,
„mám sen“: Čisté a exhalacemi nezamořené ulice evropských měst lemují ve svozové dny řady úhledných malých popelnic,
vyrobených z ekologicky přívětivých materiálů (i dnes snad je kov přece jen přívětivější než plast, nebo ne?).
Realita je zatím taková, že svůj nárok
na vysypání malé nádoby, jejíž hodnota je
uvedena na poctivě zaplacené „odpadové“ známce, musíme obhajovat pomocí
stížnosti na vedení svozové firmy. Která
modernizuje vozový park tak, že nová
auta neumějí vysypat menší kovovou po-

pelnici. FCC Regios prý dokonce bude
měnit všechny kovové nádoby v Roztokách za plastové a minimálně 80litrové,
takže i naši šetrnou a ekologickou domácnost vlastně tím do jisté míry motivuje
k vytváření většího množství odpadu. Počítají manažeři z oboru odpadového hospodářství vůbec s případným trendem
snižování množství odpadu, s tím, že třeba poroste počet lidí, uvažujících jako
my? Ale to už jsem zase v oblasti snů
a svých naivních představ na hony vzdálených realitě… 
l
Naděžda Bechtinová

Redakční poznámka
Podle informací společnosti FCC
Regios  problémem není objem
nádoby, ale její výška. Nový typ
vyklápěčů nádoby nižší než
cca 90 cm neudrží a nádoby
padají do svozového vozu. Společnost vyšla paní Bechtinové
maximálně vstříc a svoz odpadu
již probíhá standardním způsobem. 
l
Mgr. Jaroslav Drda
tajemník
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Dětské hřiště Na Vrškách
Jsou to čtyři roky, co jsem se ze starých horních Roztok
přestěhoval s manželkou Na Vrška a stal se vlastně z dolňáka
horňákem. Od té doby sleduji Vrška samozřejmě víc než
dřív, a taky s věkem trošku měním osobní okruh zájmu. Dřív
mě například potkat na dětském hřišti s bábovkami bylo
vysloveně obtížné.
Protože Na Vrškách asi žije málo voličů,
nebo spíš zastupitelů, tak se tu za poslední
roky událo opravdu pramálo. Když tedy
nepočítám opravu Horovy ulice nebo návrh kompostárny v novém územním plánu
za zdejšímu humny, který se snad podařilo
zastavit.
Navrhovat opravu ulice, ve které bydlím, to si nedovolím, ale opravu Legií,
Zeyerovy nebo Plzeňské jsem zkoušel bez
úspěchu několikrát. Jasně, teď nemáme
peníze, město si vzalo 100milionový
úvěr na novou školu, za 50 milionů Kč se
opravila vila pro neziskovky a školku,
všechno je pravda, ale že se nepodařilo
prosadit ani pár korun na pískoviště
a prolézačku při projednávání rozpočtu
na rok 2020, tak to je myslím škoda. Pan

starosta mě odkázal na participativní
rozpočet a konkrétní návrh lokality. Participativnímu rozpčtu upřímně moc nefandím, je to zbytečná administrativa
a spíš bych takový rozpočet nazval oportunistickým. Ale beru pana starostu
za slovo a dávám tedy návrh na dvě lokality k prověření – první je na zeleném
plácku ve spojnici ulic Legií a Zeyerova,
kde má město menší pozemek. Nebo
v druhé lokalitě při křížení Vrchlického
a Nad Vinicemi. Případně na každém
místě něco.
Nemám na mysli nic velkolepého. Písek, houpačka, skluzavka, prolézačka, dvě
lavičky a kolem plůtek. A samozřejmě jeden strom – hruška, vysokokmen. Osobně
se nabízím, že ji budu stříhat a možná

i konev v případě nouze se sousedy dotáhneme.
l
Ing. Roman Jandík
zastupitel za ODS

Kriminalita mládeže
S problémem kriminality mládeže se potýká každé město a každá větší obec
a Roztoky nejsou výjimkou. Velmi si cením návrhu opozičních zastupitelek
pí. Dvořákové a pí. Šášinkové vytvořit plán prevence kriminality. Koaliční
zastupitelé si řešení tohoto problému dali před více než rokem do koaliční
smlouvy, a proto se na jednání zastupitelstva zvedla vášnivá debata
o vlastnictví této myšlenky. Kdyby došlo k názorové shodě koalice a opozice,
vyřešili bychom mnohem víc a dostali se k dotacím, které jsou pro program
prevence kriminality potřebné.

Víme, že prevence je důležitá ve všech oblastech našeho života. Zatímco ve zdravotnictví již velmi úspěšně funguje, v kriminalitě už je to těžší a ne všechny projekty
vedou ke zlepšení. Na mnoha místech naší
republiky řeší obce a města problém kriminality mládeže ve spolupráci s městskou
policií formou přednášek, adrenalinových
sportovních soutěží, branných a cyklistických závodů. Policie může pořádat střelecké soutěže, seznámení se zákony o provozu
na pozemních komunikacích, může prezentovat práci strážníků a jejich vybavení,
seznamovat s kamerovým systémem v obci
a jeho využitím v praxi a jiné. Jsou to zajímavé a nezvyklé činnosti a pro mládež
poutavé. Je zapotřebí formou těchto aktivit pracovat s mládeží tak, abychom vyplnili každou její volnou chvíli nějakou
činností, která by napomáhala její sebere-
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alizaci, aby neměla příležitost přemýšlet
o nebezpečných a škodlivých vlivech.
(Vím, o čem mluvím, mám šest vnoučat
a má dcera je vozí z kroužku do kroužku.
Večer stačí napsat jen úkoly a padnou
unavena do postele.)
Volnočasové aktivity jsou pro jedince
nesmírně důležité. Bohužel ale finanční
náklady s tím spojené stále narůstají.
V menších lokalitách jsou některé volnočasové aktivity nedostupné, ačkoliv by zájem o ně byl. To, že se náctiletý nemůže
zapojit do smysluplných aktivit, ovlivňuje
jeho životní orientaci. Bezvýznamné potulování, návštěvy barů, nuda – to vše jsou
faktory, které souvisejí se vznikem kriminálního chování.
Dalším špatným vlivem pro mládež jsou
sociální sítě, které v dnešní době zabírají
více a více času, dále počítačové hry, televi-

ze, internet. Výrazně ovlivňují jejich život,
jejich hodnotovou orientaci, názory, a to
ve smyslu pozitivním i negativním. Díky
rozšíření technických prostředků se do popředí dostává masová kultura, která namísto klasických aktivit, jako např. četba,
návštěva divadla, galerie, upřednostňuje
aktivity na internetu, návštěvy disco clubů,
barů apod.
Velkým problémem médií je nežádoucí
prezentace násilí. I nejmladší děti se setkávají prostřednictvím médií s různými formami násilí, což v nich může vyvolat dojem, že dané násilí je přípustné a legitimní.
Typickým příkladem je televize. Ta značně
posiluje agresivitu a pocit, že svět není bezpečným místem.
Internet se stal naprosto běžnou součástí života naší společnosti. Pomocí internetu
se můžeme dostat k potřebným informacím, což pomáhá zejména ve školství, ale
můžeme se dostat i k informacím a stránkám, které pro vývoj dětí vhodné nejsou.
Obecně zvýšená aktivita spojená s častým
sledováním televize či hraní na počítači zakládá u dětí negativní vliv, který má za následek vyhasínání emočních vztahů, časté
problémy s rodiči, problémy ve škole, problémy s prospěchem a chováním.
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Na přední místo negativních vlivů na mládež patří také alkohol. Pro dnešní společnost zásadní problém zejména v oblasti
věkové kategorie mladistvých. Alkohol poškozuje paměť a schopnost učit se. Je prokázané, že čím mladší jedinci pijí, tím je
větší riziko přechodu na jiné drogy v pozdějším časovém úseku. Při pravidelném
pití alkoholu dochází ke zhoršení studijních i pracovních výsledků, dochází k časté intoxikaci, k trestné činnosti a vzniká
rychlý rozvoj závislosti. V České republice
podle Světové zdravotnické organizace
pravidelně pije alkohol 30 procent patnáctiletých a přibližně 17 procent třináctiletých dětí. Toto zjištění je alarmující.
V dnešní době je alkohol snadno dostupný. Pro mladistvé není žádný problém jít
a obstarat si alkohol pro sebe i pro jiné.
Nemůžeme se pak divit, že ke zkušenostem s alkoholem dochází tak brzo a že sledujeme zvýšenou konzumaci alkoholu
u mladistvých, se kterou je spojen větší
výskyt kriminality. V prvé řadě by se měly
zvýšit sankce za prodej alkoholu mladist-

vým a dětem a mělo by dojít ke zvýšení
frekvence kontroly obchodníků, do které
by se měla zapojit i veřejnost. Pokud
na konkrétní problém prodeje alkoholu
mladistvým a dětem nikdo neupozorní,
těžko se takový problém dá řešit. A věřím,
že tučná pokuta pro prodejce by byla
vhodným zadostiučiněním. Pro řešení
těchto problémů s alkoholem je určitě zapotřebí zvýšeného dozoru rodičů, zapojení
Policie ČR a v neposlední řadě důležitou
roli může sehrát škola. Zejména v časné
informovanosti o účincích a užívání alkoholu na základní škole, kdy vzhledem
k současné situaci by to bylo nejvhodnější
již na prvním stupni.
Nemysleme si však, že problémy s mládeží máme jen dnes. Již v antice r. 390 př.
n. l. vznikl nadčasový citát, jehož autorem
je Sokrates: „Dnešní děti milují přepych,
jsou nevychované, pohrdají autoritou, neváží si starších. Ve svém domě nejsou služebníky, ale tyrany … Odporují rodičům,
tyranizují své učitele.“ Tento citát i po tolika letech lze považovat v dnešní době

za stále aktuální. V současné společnosti
dochází k neustálým změnám, které s sebou přinášejí nejen pokrok a samá pozitiva, ale bohužel jsou i nositeli rizika
a hrozby, které mají za následek zvýšené
nároky jak na společnost, tak i na jedince.
Proto bychom se měli snažit skloubit potřeby společnosti, rodiny a školy, i když to
není snadné. A to platí i pro zástupce
města. Koalice a opozice by neměly
v tomto důležitém problému mezi sebou
soutěžit – kdo byl první, kdo má právo,
kdo je lepší, ale měly by svými návrhy, nápady a zkušenostmi společně připravit
dobrý základ pro získání dotačního titulu
pro boj proti kriminalitě mládeže, protože tento boj je stále více nákladný, ale ne
vždy je úspěšný.
l

Eva Sodomová
zastupitelka

Nejde jenom o altán
V minulém Odrazu zastupitelky Dvořáková a Šášinková
v článku „Pro zlobivé – altán!“ zpochybňovaly záměr
výstavby altánu, kde by se mohla scházet dospívající
mládež. Na svůj názor mají samozřejmě právo, ale prosím,
aby nepoužívaly nekorektní argumentaci.
Nikdo altán neobhajoval slovy, které autorky použily: „Postavíme altán, nejlépe v parku na náměstí, a bude od nich klid, nebudou
tolik na očích…“ Naopak, v písemných
podkladech pro radu města, které autorky
měly možnost číst, se jasně uvádí, že to je
jen jedno z dílčích opatření, a ta další chystaná jsou tam uvedena. Rady směrem
k vedení města o koncepci sociální prevence, o terénním pracovníkovi, o spolupráci s policií, se školou, jsou sice hezké,
ale nejsou nové ani původní. O tom všem
jsem již několikrát v diskusích hovořila
na zastupitelstvu při řešení problémů
s mládeží ve městě. A hlavně na preventivním programu již delší dobu pracujeme. Stačí se zeptat a nevytvářet mylné
domněnky, které povedou jen ke vzájemné nevůli všech našich spoluobčanů napříč věkovými kategoriemi.
Mimochodem nazvat tuto mládež, generaci, která má být naší budoucností, „zlobivými dětmi“, je nemístné. Při všech nedostatcích, které část dnešní mládeže má, si
zaslouží náš respekt a hlavně zájem. Neza-
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znamenala jsem, že by se v minulém volebním období, kdy měla sociální záležitosti
z pozice místostarostky na starosti paní
Dvořáková, v tomto směru podnikly nějaké významné kroky.
Shodneme se určitě v tom, že rizikové
chování části mládeže představuje problém. Shlukují se v partičkách na místech,
kde ruší rezidenty. Jsou hluční a neslušní.
Užívají sprostá slova. Ano, často kouří
a popíjejí alkohol, ač jsou nezletilí. Není
žádným tajemstvím, že mnozí z nich již
mají za sebou zkušenost s lehkou drogou
(nepočítaje alkohol a cigarety). A zase! Ne
všechny skupinky jsou agresivní a popíjející. Házíme je šmahem do jednoho pytle.
Proč ne? Je to jednodušší!
Musíme si uvědomit, že tato věková kategorie prochází obdobím dospívání. Obdobím hledání sama sebe a také mnohdy
revoltou a protestem proti všemu a proti
všem. Je to období, kdy mnohé nebaví nic.
Cituji z článku: „Nemají po škole nic moc
na práci, potulují se po městě…“ Kategorie
mládeže ve věku cca od 12 let se zdá býti

v našem městě opomíjená. Řešení dle autorek článku je „nabídka dalších volnočasových aktivit“ (Odraz 1/2020 str. 26).
To je ovšem hluboký omyl. Nabídka
v Roztokách je velmi pestrá a široká a ti,
kteří chtějí organizované aktivity, si je najdou. Sportovní aktivity v Sokole, dále
Taekwondo, Jujutsu atd. S mládeží velice
kvalitně pracují dobrovolní hasiči. Velice
pestrá, zajímavá a kvalitní je nabídka Roztoče, vzdělávací i zájmové aktivity nabízí
Lexik, máme tu tomíky, skauty, zajímavá je
i nabídka Středočeského muzea. Dále se
dětem a mládeži svými programy a aktivitami věnuje Městská knihovna a také s touto věkovou skupinou pracuje spolek Bahá´í, který nabízí příměstské tábory nejen
v letních měsících, ale i o pololetních
a jarních prázdninách.
My potřebujeme podchytit ty mladé lidi,
kteří se nechtějí z různých důvodů nechat
organizovat. Není to lehké a nikdo a nikde
na to nemá patent.
Samozřejmě je možnost ustanovovat komise a pracovní skupiny a vytvářet mnohostránkové programy, koncepce a strategie
a pak je schvalovat v městské radě a v zastupitelstvu. Proč ne, lejstro s razítkem je potřeba přinejmenším pro získání dotací. Ale
účinnější je mezi tu mládež jít, mluvit s ní
l
a ty programy rovnou uskutečňovat.
Vladimíra Drdová
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Úředník na tenkém ledě
V minulém čísle jsme ve článku „Pro zlobivé – altán“  vyjádřily nesouhlas
s realizací altánu pro mladistvé na náměstí. Redakční rada Odrazu ústy
odpovědného redaktora a zároveň tajemníka pod článkem uvedla redakční
poznámku: „… vyjádření autorek článku o argumentaci, která měla stavbu
altánku odůvodnit, není pravdivé…“ a předkladatelka návrhu (manželka
redaktora) dostane v příštím čísle prostor ke svému vyjádření. Co je špatně?

Redakční rada se už na počátku roku 2019
shodla na tom, že reakce na jakýkoliv diskutabilní příspěvek bude uveřejněna v dalším
čísle. Ani jedna z pisatelek nebyla přímo
oslovena ohledně upřesnění „nepravd“ odpovědným redaktorem, který dle statutu
Odrazu zajišťuje komunikaci s autory článků.
Předkladatelkou materiálu na realizaci
altánu pro mládež byla radní Drdová.
Ohradit se tedy vůči našemu článku měla
v dalším čísle ona, nikoliv odpovědný redaktor a tajemník města v jedné osobě –
pan Drda. Podle tiskového zákona má každý zastupitel právo vyjádřit svůj názor
prostřednictvím městského periodika. Pokud se jinému ze zastupitelů tento názor
nelíbí, má rovněž právo vyjádřit svůj odlišný názor prostřednictví časopisu.
Leckdo by si řekl, kam až kompetence
tajemníka úřadu sahají. Plní roli úředníka?
Anebo spíš politika? Řádně zvolení opoziční zastupitelé musejí obzvláště dohlížet
na činnost úředníků při plnění jejich úkolů
ve prospěch obce.
Kauza altán – přehledně a v čase
Jak se vyvíjel nápad a realizace altánu pro
mládež na náměstí v čase?

9. 10. 2019 Jednání Rady města (RM) –
UR-373-14/19 RM schvaluje záměr pořízení altánu pro skupiny mládeže, který
bude umístěný v parku na Tyršově nám.,
a ukládá radní Drdové jej připravit k realizaci a následně předložit RM ke schválení. Zodpovídá Vladimíra Drdová. Termín:
30. 4. 2020.
23. 10. 2019 Jednání zastupitelstva města
(ZM) – do programu nebyl zařazen bod
Zápisy z jednání rady, opoziční zastupitelé
nemohli vyjádřit nesouhlas s výše přijatým
usnesením.
20. 11. 2019 Jednání zastupitelstva –
byly předloženy zápisy z jednání rady
(14, 15/2019). Zastupitelky Společně
PRO se vyjádřily proti záměru realizace
altánu na náměstí. Marie Dvořáková navrhla přehodnotit rozhodnutí radních
a začít s prevencí. Koalice včetně předkladatelky trvá na stavbě altánu, objevuje
se myšlenka umístění u hřiště v Solníkách.
18. 12. 2019 Jednání zastupitelstva –
v rozpočtu města se objevuje částka
100 000 Kč určená na altán pro mládež. Kateřina Gotthardová navrhuje snížení celko-

vé sumy investic právě o finance plánované
na altán. Návrh nebyl přijat.
21. 1. 2020 – navzdory schválenému záměru stavby, spíše přístřešku než altánu,
v parku v blízkosti restaurace a v sousedství sportovního areálu Sokola, opoziční
zastupitelky navrhují (na základě konzultací s odborníky na primární prevenci)
do programu jednání ZM vytvoření plánu
prevence kriminality na místní úrovni
a ustanovení pracovní skupiny nebo komise pro primární prevenci, jehož součástí
budou i projekty protidrogové prevence.
Na základě získaných informací o aktuální situaci ve městě bude tento materiál zásadní pro zvolení vhodných aktivit snižujících kriminálně rizikové jevy ve městě
a získání dotací pro zajištění preventivních
aktivit. Vypracování Plánu prevence kriminality na místní úrovni zastupitelé podpořili. S vytvořením pracovní skupiny
koaliční zastupitelé nesouhlasili, a tak návrh neprošel. Pro vytvoření strategického
materiálu je spolupráce širší skupiny odborníků a zainteresovaných skupin nedílnou podmínkou, a proto věříme, že i bez
schváleného usnesení taková skupina
vznikne.


l

Marie Dvořáková,
Marcela Šášinková, Kateřina Gotthardová
zastupitelky Společně PRO
Roztoky a Žalov

Domov pro seniory v Roztokách
Že česká populace stárne, je obecně známý fakt. A že je třeba se vážně zabývat
životními podmínkami seniorů v pozdním stáří, jakbysmet. Ideální samozřejmě
je, když mohou dožívat v prostředí, na které jsou dlouhá léta zvyklí, ve svém
vlastním domově. Proto se zřizují podpůrné služby typu „domácí péče“, jež jim
pomáhají s dodržováním léčebného režimu, se stravováním a někdy i s osobní
hygienou.

Různé formy podpory seniorů

Měkčí formou této podpory jsou i domy
s pečovatelskou službou, což jsou vlastně
samostatné sociální byty zvláštního určení. V nich bydlí senioři, kteří jsou ještě
víceméně samostatní. Takový bytový
dům máme od roku 2003 i v Roztokách
(na náměstí 5. května), který však už kapacitně nestačí. Ovšem i u těchto seniorů nastává někdy životní fáze, kdy už
vyžadují celodenní péči a zdravotní dohled. Proto se stavějí tzv. domovy důchodců, poněkud nevhodně pojmenovaná zařízení pro handicapované a starší
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seniory. To nám v Roztokách dosud chybí (důvody nechci v tomto článku rozebírat).
Zařízením „na půl cesty“ je denní stacionář, do něhož je možné seniory přes
den svěřit asi tak, jako malé děti do školky. Výhodou je to, že mohou spát doma,
ve svém prostředí a přes den netrpí osamocením, když jejich děti musí do práce.
Proto vnímám pozitivně fakt, že byla
ustavena pracovní skupina při zastupitelstvu města, která se začala touto problematikou zabývat, a to nejen teoreticky,
ale s výhledem na praktickou realizaci.

V každém případě půjde o velkou investici, srovnatelnou se stavbou nové školy
v Žalově.

Co stavět a kde

Veškeré plánování začíná výběrem vhodného pozemku. Mnoho vhodných pro
tento účel město k dispozici nemá, resp.
v současnosti vlastní jen jeden přicházející v úvahu, a to na (stále nedostavěných)
Solníkách. Není příliš rozlehlý, má jen
8,4 tis. m2, z toho nemalou část ještě ukrojí
dobudovaná komunikace. Do tohoto místa
domov seniorů umístila i územní studie
Solník, přijatá v loňském roce. Zdá se, že je
šance přikoupit ještě (za tržní cenu) pozemek sousední. Jelikož ale patří několika
vlastníkům, nemusí to být zrovna jednoduché vyjednávání. Nepanuje tedy zatím
úplná jistota, na jak velkém pozemku můžeme plánovat a stavět.
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Ekonomické, či
lidské hledisko?
Jako první konkrétní krok k realizaci je jasné
zadání stavby, což se patrně neobejde bez
širší diskuse. Přístup k řešení může být totiž
z různých hledisek poměrně rozdílný. Pokud
se budeme držet čistě ekonomických kritérií,
nemá smysl stavět malé zařízení „rodinného
typu“. Je jasné, že objekt se dvěma sty lůžky
hospodaří v přepočtu na jednoho klienta
levněji než s lůžky padesáti. Náklady na provoz se neodvíjejí jen od počtu ubytovaných,
ale každé takové zařízení má samozřejmě své
fixní náklady bez ohledu na počet lůžek. Dokonce se objevila úvaha, že by se vyplatilo
část zařízení přespolním ziskově pronajímat
(pokud by to ovšem dovolily podmínky případné státní dotace), aby na sebe vydělalo.
V této souvislosti je zvažován i model založený na účasti soukromého kapitálu.
Druhý pohled preferuje zejména životní
podmínky seniorů. Ten zas říká, že přestěhovat se „na stará kolena“ z rodinného
domu se zahrádkou do paneláku s 200 lůžky může být (a bývá) vážný psychoadaptační problém. Ne nadarmo nabádá stará
moudrost, abychom „starý strom nepřesazovali“! Proto se v současnosti preferují
subtilnější zařízení s 30 až 40 lůžky, kde se

jedinec neztratí, nestane se „tím dědkem
z pokoje 99“, ale zůstane panem Novákem,
co bydlel na Vrškách.
Některé studie doporučují kombinovat
pečovatelské domy seniorů s mateřskými
školami, aby nevznikl pocit „ghetta pro
staré“.

Jak ufinancovat provoz

Další rovinou problému jsou náklady
na provoz, a to, aby zařízení bylo finančně
dostupné průměrnému starobnímu důchodci, a nikoli jen úzké skupině bohatých.
Není tajemstvím, že některá soukromá sanatoria pro seniory vybírají i desetitisíce
korun měsíčně. Někdy tento finanční závazek na sebe berou obětavé děti, což je ale
složité jak pro ně, tak pro jejich staré rodiče, event. prarodiče. Je však třeba vycházet
i z toho, že někteří senioři bohaté děti nemají, případně nemají děti vůbec.
Potom nastupuje s dotační podporou
stát (tak jako např. u DPS) a také obec. Je
známo již od starověkého Řecka, že životní
standard a kulturní úroveň státu a obce se
neřídí tím, kolik mají dolarových miliardářů, ale jak jsou schopny se postarat o seniory v postproduktivním věku. Je to vlastně stejný případ jako v případě mateřských
školek. Také jejich výstavbu i provoz je

nutné významně dotovat, aby byly dostupné všem sociálním vrstvám společnosti.

Nepodceňovat
bezpečnostní hlediska
Jak ukazují i některé smutné příběhy, viz
třeba nedávný ve Vejprtech (byť byl určen
pro jinou klientelu), objekty pro špatně pohyblivé, či dokonce ležící seniory by měly
být postaveny tak, aby je bylo možné v případě požáru rychle evakuovat. Je třeba přitom počítat s tím, že výtahy nepojedou…
I tento fakt svědčí proti velkokapacitním
několikapatrovým objektům.
Českým specifikem je také to, že ve špatně placených sociálních službách takříkajíc
„nejsou lidi“, přičemž to musí být lidé se
značnou mírou empatie a porozumění pro
vrtochy stáří.
Otázek spojených s konkrétní realizací
domova pro seniory je celá řada. Je třeba
o nich mluvit, a to dříve, než se začne projektovat. 
l
Stanislav Boloňský

inzerce

řádková inzerce
n HODINOVÝ

MANŽEL – 723 424 701
elektrokoloběžku Urbanstár 301, vhodná pro začátečníky, záruka do 11/2020, cena dohodou. Tel. 607 700 633
n Stavební pozemek – RK nabízí k prodeji pozemek 512 m2 +
160 m2 od obce, za symbolický nájem. V Žalově u vlakové
zastávky. Cena 3 450 000 Kč, tel. 739 082 032
n Nabízím k pronájmu pěkný byt 2+kk o velikosti 56 m2, který se nachází v přízemí novostavby v Přemyslovské ulici.
Byt je částečně zařízený, v předsíni je velká vestavěná skříň.
Kuchyně je vybavená spotřebiči: lednice s mrazákem, myčka nádobí, varná deska, el. trouba, digestoř. V koupelně je
sprchový kout, toaleta je zvlášť. V pokojích je gauč, manželská postel a pár menších skříněk. Velká komora je přímo
v bytě. Kontakt: olga@4k.cz, 797 990 800 SMS, RK prosím
nevolat.
n Přímo od majitele! Nabízím pronájem nebytového prostoru
2+1+velká hala vhodná např. jako čekárna. Výměra prostoru – 90,8 m2, 1. patro, balkon – přímo na náměstí v Roztokách od 1. 2. 2020. Nájem činí 19 000 Kč/měsíc + služby +
3měsíční kauce. V případě zájmu se písemně obracejte
na RealSprom, s.r.o., Lidická 689, 252 63 Roztoky nebo
e-mail: info@sprom.cz
n Prodám case – počítačovou skříň (bez zdroje) zn. Shark.
Boční stěna je průhledná. Krátkou dobu používaná. Cena
600 Kč, na e-mail lze poslat foto. E-mail: lp3@centrum.cz,
tel. 723 202 157
n Pronajmu nebytový prostor za účelem podnikání v centru
Roztok. Možné pro kancelář, masáže, kosmetiku, pedikúru
apod. Uzamykatelná samostatná místnost 20 m2, plus
čekárna, komora, 2x wc, kuchyňka – společná. Volné od
1. 3. 2020, cena 6500 Kč/měs. Tel. 731 191 791

l
n Prodám
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Školní okénko
Vážení rodiče,
čím více tříd, tím více akcí a zaslaných příspěvků, a proto se ještě i v tomto vydání
našeho „okénka“ ohlédneme za některými
prosincovými aktivitami vašich dětí. Bez
dlouhého úvodu připomínám jen rodičům
starších dětí, které se chystají na přijímací
zkoušky na SŠ, že vyplněné přihlášky se
musí na střední školy či gymnázia odevzdat do 2. 3. 2020, že uchazeč z deváté třídy se může přihlásit na dvě školy a vyplněnou či okopírovanou přihlášku pak posílá
na adresu obou škol. Na přihláškách musí
být vyjma základních údajů i podpis uchazeče a jeho zákonného zástupce. Zkoušky
pro deváťáky se konají 14. a 15. dubna
2020.
A teď již přeji všem jen pěkné počteníčko.
Věra Zelenková

Jak na internet s O2
chytrou školou
V pořadí naše 3. setkání bylo zaměřeno
na vyhledávání v jízdních řádech a online
zakoupení jízdenky. Opět se mohli senioři
při práci na PC spolehnout na pomoc asistentů Tadeáše, Matyáše, Adama a Vojty,
žáků naší ZŠZB. Příští setkání je již naplánováno a těšíme se na spolupráci.
Marie Bartulíková

Trocha nostalgie –

krátké ohlédnutí za Mikulášem, čertem
a andělem očima zúčastněných žáků
Naše skupinka složená ze žáků třídy
9. A šla do mateřské školy vedle ZŠ Zdenky
Braunerové. Většinou se všechny děti bály,
nějaké z nich se dokonce rozbrečely. Hrozně se nám líbilo to, jak to braly vážně. Poté
jsme šli zpátky do naší školy. Navštívili
jsme ale jen pár tříd a paní kuchařky. (9. A)
Mikuláše jsme si moc užili. Děti byly hodné a poděkovaly. Nicméně jsme některé
i rozbrečeli. (9. B) Čerti 1: Myslíme, že to
byla velmi dobrá zkušenost, při které jsme
si to hodně užili. Vše jsme snad zvládli
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na jedničku a doufáme, že se to všem líbilo
a všichni byli s naším výkonem spokojeni.
Mikuláš: Jsem rád, že si ty děti ze školek
alespoň něco z toho vzaly. Andělé: Je hezké
pozorovat ty malé, nezkažené děti, které si
z toho něco berou. Čerti (9. C): Některé
děti se bály, ale některé byly velmi odvážné.
Tímto našim žákům ještě jednou moc
a moc děkuji za spolupráci. Každý z nás jistě ještě nezapomněl na dětské slzičky
a úsměvy.
Jana Procházková

Vánoční koncert

Dne 20. 12. 2019 jsme se s dětmi před Vánocemi rozloučili tradičním vánočním
koncertem druhého stupně v tělocvičně
školy. Pod vedením paní učitelky Fejfarové
vystoupilo mnoho dětí, které své hudební
dovednosti spojily do velkého orchestru.
Pochvalu si zaslouží jak děti, které pilně
trénovaly hru na nástroj a zpěv, tak paní
učitelka, která nejenže zvládla dirigovat,
hrát a zpívat, ale ještě napekla spoustu
sladkých perníčků.
Pavlína Mudrochová

Hnutí Na vlastních
nohou – Stonožka



Naše škola již od roku 1996 podporuje
hnutí Na vlastních nohou – Stonožka.
Zakladatelka a prezidentka Stonožky
(www.stonozka.org.) je paní Běla Jensen, která podporuje, za pomoci Armády ČR, děti z válkou postižených nebo
poničených zemí. Naši vojáci těmto dětem tak mohou předávat základní věci
pro vzdělání – pastelky, tužky, knížky,
učebnice, tabulky a další. Téma letošního projektu, kterého jsme se samozřejmě také účastnili, bylo Heraldická zvířata očima dětí. Naši žáci nakreslili
a namalovali nádherné obrázky, vybrané
jsou vystaveny v ZOO Praha. 6. prosince
2019 jsme byli pozváni do katedrály sv.
Víta, Václava a Vojtěcha na Pražský
hrad, kde jsme se se stovkou dětí, ale
i pedagogů, zástupců Armády ČR a hostů zúčastnili deváté slavnostní mše svaté
věnované hnutí Na vlastních nohou Stonožka. Ještě před samotnou mší svatou
jsme si prošli Pražský hrad a pokračovali jsme v názorné vlastivědě od prohlídky románského slohu baziliky sv. Jiří až
po nádheru katedrály. Byl to nádherný
výlet, naplněný nevšedními zážitky. Jako
bonus jsme si dali oběd v KFC a pak se
vydali opět vlakem do Roztok. Těšíme se
na další spolupráci s paní Bělou Jensen
a hnutím Stonožka.

Monika Bromovská, Karolina Koubíková a 4. B,
Jitka Ramdanová a 2. E

Tatran Střešovice ve škole

Dne 19. prosince rozhýbali hráči florbalu
Tatran Střešovice žáky v obou budovách
naší ZŠ. Třídy se postupně vystřídaly v tělocvičně při výuce florbalu a ve třídě při
vědomostním kvízu o ceny. Byla to skvělá
sportovní akce, kterou si žáci i vyučující
moc užili.
Monika Bromovská

Fyzika v praxi
Dne 20. 12. 2019 našim dvěma osmým
a jedné deváté třídě připravili přednášku
Gravitace aneb umění pádu pan Jaroslav
Kolcun a pan Michael Londesborough.
Program byl pestrý a interaktivní. Děti se
aktivně zapojily do pokusů a vyzkoušely si
fyziku v praxi. Velice děkujeme oběma lektorům a těšíme se na další spolupráci!
Pavlína Mudrochová

Divadlo v Úholičkách – 2. A, 2. B
Dne 18. 12. 2019 byly společně třídy
2. A a 2. B na loutkovém divadle v Úholičkách. Místnost divadla byla malebná, útulná a přátelská. Herci byli velmi vlídní a děti
moc hezky přivítali. Zahráli jim zajímavou
pohádku, z které plynulo ponaučení, že
lhát se nevyplácí, být zlým se také nevyplácí. Děti si i zasoutěžily. Odpovídaly
na otázky herců. Za správné odpovědi dostávaly drobné odměny. Všichni dostali
vánoční pohled a bylo jim popřáno krásné
prožití vánočních svátků.
Anna Jirkovská

Vánoční dílna 2. B

Dne 17. 12. 2019 od 13.00 do 17.30 hod.
mohli žáci z 2. B společně se svými rodiči
jít do své kmenové třídy a vyrobit si z nabídky čtyř vánočních ozdob z různých materiálů dvě. Dílna se letos moc povedla.
Ve výrobě vánočních ozdob se vystřídala
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většina dětí ze třídy se svými zákonnými
zástupci. Rodiče s dětmi poseděli, nabídli
si občerstvení a na chvíli vystoupili z vánočního shonu. Vyráběli a povídali si mezi
sebou. Samotná atmosféra dílny byla kouzelně klidná.
A co všechno si rodiče s dětmi mohli vyrobit? První výrobek byl hvězdička z nanukových dřívek zdobená třpytivým posypem a papírovými razničkami. Dále
papírový prostorový zvoneček zdobený
třpytivým posypem a papírovými razničkami, kytička z látkových stužek a ozdoba
ve tvaru hvězdy, kouličky, stromek z chlupatého drátku vyplétaný krásnými korálky.
Dílnu si opravdu všichni moc užili.
Monika Bromovská

Vánoční představení
Divadelního spolku Kašpar
Představení Kašparova sláva vánoční se
hrálo loni před Vánoci už počtrnácté.
S 5. D jsme na něj 18. 12. vyrazili v dospěláckou hodinu, od sedmi večer. Před diva-

dlem jsme nemohli nejuknout na „Staromák“, trdelníkové šílenství nás pohltilo,
ale s tím se počítalo. V divadle jsme si
poté úžasně užili. Představení je vánočně
líbezné, plné hudby, čekaly nás kytary,
bubny a píšťaly, vánoční kulisy, kostýmy
i papundeklová zvířátka do betlému. Také
hromady peřin a polštářů – to aby se při
koulování neprášilo, a samozřejmě saně.
Spoustu legrace, kterou zažívají na pódiu
děti z Bullerbynu, Kubula a Kuba Kubikula, ale i melancholický a smutný Erbenův
Štědrý den si užili herci i my v publiku.
Celé vánoční představení je, jak už psáno,
protkáno hudbou a zpěvem, koledami
v různém, mnohdy překvapivém podání
a rytmu. Nadšeni z úžasného představení
jsme se vrátili trochu pozdě večer do Roztok. Vánoce byly za dveřmi a my se těšili
zase o něco více, o prázdninách jsme to
dospali.
5. D a Petra Zwinzová

Pražský filmový orchestr a 5. D

V 5. D je několik mladých talentů, které
hrají například na lesní roh, několik dětí
na klavír, další na příčnou flétnu, na zobcové flétny hraje také více žaček, a protože
už bychom v páté třídě mohli sami založit
orchestr, využili jsme nabízeného přátelství s PFO.
Již v září roku 2019 pozval PFO celou
5. D na zkoušku orchestru. S nadšením
jsme přijali a jeden páteční večer se vypravili do Keplerova gymnázia, kde orchestr zkouší. Byli jsme přítomni detailní

a přesné práci pana dirigenta, divili se,
kde že slyší drobné chybky a kdo že měl
pomalý nástup. Mohli jsme být u toho,
když se pilovaly skladby z filmu Piráti
z Karibiku, Mission impossible a další
pecky. Navíc jsme opravdu zblízka viděli
hudebníky a jejich nástroje, mega buben
nás všechny fascinoval, zrovna tak jako
drobné nástroje, o kterých mnoho z nás
nemělo ani tušení, že existují. O přestávce
jsme si mohli vše prohlédnout, dotázat se,
byl to zážitek.
Po tomto zážitku následovalo pozvání
na Vánoční koncert PFO do Lucerny. Tam
jsme opět vyrazili a někteří z rodičů se také
přidali. PFO hrál v Lucerně 15. 12. a koncert byl zcela vyprodán. Za orchestrem,
který se rozložil na pódiu před plátnem
ve starém a impozantním sálu kina, běžely
na plátně upoutávky k filmům, jejichž
hudbu PFO zrovna hrál. Pan dirigent Korynta je vskutku originální, skladbu se Star
Wars dirigoval v plášti Darth Vadera
a i světelný meč se objevil, ke skladbě z filmu Anděl Páně II dokonce přiletěl na pódium s křídly.
Dětem se koncert velice líbil, po návštěvě zkoušky věděly moc dobře, kolik
práce za tou krásou je. Jsme vděční, že
jsme měli tu možnost, a nabídnuté přátelství mezi hudebníky a dětmi z 5. D si budeme hýčkat.
l

Petra Zwinzová

Únor v Lexiku a v Insignis
Začal letní semestr a my pokračujeme v kurzech a vzdělávacích programech,
které se během prvního pololetí příjemně stabilizovaly. Pro některé studenty
končí semestr přijímacími zkouškami v polovině dubna. Poslední dva měsíce
společné práce při přípravě na střední školy nebo víceletá gymnázia. Všem
držíme palce.

Jak jsme informovali dříve, od února nabízíme španělštinu pro děti a jazykové lekce angličtiny s rodilým mluvčím. Začátkem jara
si můžete u nás udělat svůj vnitřní jarní
úklid v rámci Cyklu pro ženy, rozjíždíme pilotní projekt financovaný z grantového programu Dobré sousedství Pečovatel/ka o seniory a připravujeme pro vaše děti letní
příměstské tábory.
Španělština pro děti

Věděli jste, že španělština je druhým jazykem s největším počtem rodilých mluvčích
na světě? Navíc je to celkem jednoduchý
jazyk. Nabízíme lekce španělštiny pro děti
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na 2. stupni ZŠ pro začátečníky, a to každý
čtvrtek 16–17 hodin.
Rodilý mluvčí anglického jazyka certifikovaný CELTA

Kromě konverzačních lekcí nabízíme dle
domluvy přípravu na zkoušky PET, FCE,
TOEFL, IELTS, případně jiné zkoušky
z angličtiny, kurzy zaměřené na gramatiku, výslovnost a slovní zásobu.
Jak si uklidit svůj život –
Cyklus pro ženy

Cyklus pro ženy povede Lenka Švecová,
mentorka, lektorka a organizátorka vzdělá-

vacích seminářů, která má bohaté zkušenosti z projektů podporujících pracovní
a osobní rozvoj lidí.
Cyklus bude probíhat v dopoledních hodinách po 5 úterků od 10. března do 7.
dubna 2020 vždy od 9.30 do 11.30. Semináře
budou
prokládány
meditací
a technikami relaxace, kterými vás provede
naše psycholožka, Martina Denemarková.
Program je určen pro ženy, které chtějí
posílit kvalitu svého osobního života a získat inspirativní podněty pro svůj rozvoj.
Jako dárek si každá účastnice kurzu odnese Individuální plán osobního rozvoje,
jenž si v rámci programu vytvoří sama
sobě na míru. Kurz je za symbolickou zaváděcí cenu.
Pečovatel/ka o seniory

V rámci pilotního projektu otevřeme
v březnu kurz Pečovatel/ka o seniory,  ➔
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v němž se studenti dozvědí všechno, co
potřebují vědět k tomu, aby mohli
poskytovat kvalitní péči.
Studium bude opět nastaveno jako kombinované, tj. lekce prostřednictvím e-learningu a praktický nácvik, např. první
pomoci, ošetřovatelství a práce u lůžka.
Výstupem bude Osvědčení o absolvování
kurzu, který je nyní v rámci pilotního projektu pro uchazeče zdarma. V době psaní
tohoto článku máme poslední volné místo.
Projekt je financován z grantového programu Dobré sousedství (Letiště) a vzniká
ve spolupráci se SPCCH Roztoky.
První pomoc dětem

Jarní kurz proběhne 21. března 2020
v učebnách Lexik, povede jej naše osvěd-

čená lektorka Lenka Navrátilová a absolventi obdrží Certifikát. Kurz je
vhodný pro zaměstnance MŠ i pro vedoucí či praktikanty na dětských táborech.
Letní prázdniny v Lexiku

Jako každoročně pro vás připravujeme
příměstské tábory:
n pro děti od 2. stupně Letní angličtina
aneb jak se neztratit ve světě v termínu 13.–17. 7. 2020 (angličtina zaměřená na prázdninové fráze a témata)
n pro kluky i holky 7–15 let s vlastním
RC autem RC FreeRide Land ve spolupráci s www.rcfreerideland.4fan.cz,
10.–14. 8. 2020 (jízdy ve Freeride parku Roztoky, expedice, závody)

holky i kluky od 5 do 8 let Malý
objevitel (tvořivé pokusy, výlety za poznáním a společenské hry) v termínu
17.–21. 8. 2020
n pro děti na 1. stupni ZŠ Prázdninová
školička v termínu 24.–28. 8. 2020 pro
snadnější návrat do školních lavic
n pro

Více na www.lexik.cz, www.insignis.cz
i na Facebooku.V případě jakýchkoli dotazů
pište na info@lexik.cz nebo info@insignis.cz,
volejte na 733 643 642, 739 035 000.


l

Blanka Pekárková
koordinátorka Lexik, Insignis

Tenis, pohyb, kolo, brusle
Protože vím, že řada z vás již plánuje pro
své ratolesti program na léto, tak bych
vám rád nabídl příjemné zpestření formou aktivně stráveného týdne na LETNÍCH SPORTOVNÍCH KURZECH, které pořádám na Žalově. Kurzy probíhají
celé prázdniny v týdenních turnusech, ale
přihlásit se lze i na jednotlivé dny. Náplní
je kromě tenisu i cyklistika, atletika, in-line brusle a další. Připraven je celodenní
zábavný program, bazének i strava. Bližší
informace na sramek@tenis-skola.cz.
V lednu jsme na Žalově pořádali dětský turnaj i turnaj dospělých ve čtyřhře.
Všem zúčastněným děkuji za předvedené výkony! Všem oceněným ještě jednou

blahopřeji – minitenis ovládl Adam Petřík, v babytenisu byl nejúspěšnější Vojta
Miček a v žactvu vystoupala na nejvyšší
příčku Šárka Šrámková. Ve čtyřhrách nás
vyškolili kluci Kuchařovi ze Suchdola,

ale sehrály se skvělé zápasy, takže děkujeme.
Třetí lednový víkend jsme s malými tenisty stihli vyrazit na hory, kde jsme si
i přes nedostatek přírodního sněhu skvěle
zajezdili. Pista byla dobře upravená, služby
na Liberecké boudě vynikající, bazén vyhřátý, takže nám nic nechybělo… snad jen
trochu víc sluníčka. Nedělní závod tří disciplín zvládla nejrychleji Natálka Angelis
a pohár byl její. V březnu si hory určitě zopakujeme!
Přeji zimu, jakou máte rádi, a dětem
l
krásné prázdniny. 
Honza Šrámek

Tenis Žalov

Valná hromada SK Roztoky
Vážení sportovní přátelé, chtěl bych vás informovat
o posledních událostech ve fotbalovém klubu SK Roztoky.
V lednu proběhla valná hromada, na které
se především volil nový výkonný výbor.
Zápis z této VH je uveřejněn na webových
stránkách SK Roztoky v sekci odkazy. Stávající výbor touto VH ukončil svou činnost
a za práci, kterou pro fotbal v Roztokách
odváděli, bych chtěl všem členům končícího výboru poděkovat.
A před nově zvoleným výborem rázem
vyvstala spousta důležitých úkolů. Zlepšit
transparentnost fungování klubu, jeho další směřování, definovat jasné cíle do budoucna, strategii práce s mládeží a vyřešit
tréninkové podmínky, sportoviště a pro-
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story. Jsem přesvědčen, že do nového výboru byli zvoleni lidé schopní a zapálení
pro to, abychom se se všemi těmito výzvami úspěšně poprali.
Již jsme měli první společnou schůzi, jejíž zápis je také ke stažení na našich webových stránkách. A jak je již ze závěrů prvního jednání výboru vidět, zhostili jsme se
svého poslání s vervou a nadšením.
Připomenu zde alespoň hlavní body
z tohoto zápisu, které by vás mohly nejvíce
zajímat.
Výkonný výbor se dohodl, že se jeho
řádná jednání budou konat pravidelně

1krát měsíčně v předem stanoveném termínu (zpravidla 1. úterý v měsíci
od 19.00), přičemž prvních 30 minut
agendy bude vyhrazeno návštěvníkům
z řad široké veřejnosti, jejich dotazům, námětům a připomínkám. Další zasedání
výboru proběhne již 5. 2. 2020 v restauraci
hotelu Academic, kam jste všichni srdečně
zváni.
Výkonný výbor rovněž rozhodl, že zápisy z jeho jednání budou uveřejněny
do 1 týdne od jeho konání v sekci „zápisy“ na webových stránkách klubu SK
Roztoky.
Jako další prioritu, a to díky narůstajícímu počtu členů, především dětí, výkonný
výbor označil zvýšení kapacity a zlepšení

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

SPORT
kvality tréninkových hřišť, a proto bude
výkonný výbor velmi úzce spolupracovat
s městem Roztoky na výstavbě tréninkového hřiště u řeky a na každém jednání výboru bude připravena informace o vývoji.
Dalším z úkolů, který musíme v neposlední řadě vyřešit, je sehnat nového správce hřiště. Současný správce svoje působení
pravděpodobně na jaře ukončí. Obracíme
se proto na všechny, kteří by měli zájem
tuto činnost vykonávat, aby se nám přihlásili, nejlépe na některém z jednání výboru
nebo na telefonních číslech uvedených
na webových stránkách.

Další, již příjemnější úkol, který chceme
během jarní sezony vyřešit, je naše ambice založit od příští sezony mužstvo dorostu, do kterého tedy musíme sehnat
hráče od patnácti do osmnácti let. Takže
se opět obracím na fotbalisty v této věkové kategorii, kteří by měli zájem si za SK
Roztoky zahrát fotbal, aby se opět hlásili na telefonních číslech uvedených
na webových stránkách. Mohou také přijít na hřiště a hlásit se u kteréhokoli z trenérů, kteří budou zrovna na hřišti trénovat. Přijďte, určitě se vám u nás bude
líbit.

Na závěr bych vás chtěl pozvat na všechny
zápasy našich mužstev v jarní části sezony
2019/2020. V druhé polovině března zahájí jarní sezonu naše Áčko a od dubna
začínají i naše ostatní mužstva. Rozpis zápasů bude uveřejněn v dalším čísle Odrazu. Pravidelně o nich budeme informovat
na plakátech, které budou tradičně vyvěšeny na plakátovacích plochách města
Roztoky a opět na našich webových stránkách.
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Ing. Tomáš Novotný
předseda SK Roztoky

Bowlingová liga Únětického pivovaru v hotelu Academic
Pro koho je BLÚP určena?

Mohu něco i vyhrát?

Jaká jsou pravidla?

Oceněn bude vítězný
tým každého kola

Jednoduše pro všechny. Jediné, co k soutěži potřebujete, je sestavit tříčlenný tým.
Zda bude složen z kamarádů, kolegů z práce nebo rodiny, je už na vás. Náhradníci
jsou samozřejmě možní.

Přijďte si hodit koulí
a dát si jedno

V minulém roce proběhl v Hotelu Academic první ročník Bowlingové ligy Únětického pivovaru. Vítězem se stal tým MAJAPE ve složení Milan Kábele, Alenka
Kábelová, Jarda Múčka a Pepa Nerad
s průměrným výsledkem 142,3 bodu.
Hlavním cílem ligy jsou nejen sportovní
výkony, ale i společenské zážitky podpořené blahodárnými účinky Únětického piva.
Na letošní rok je zatím přihlášeno 16 týmů.
Přijďte si hodit koulí a dát si jedno.

Jednou měsíčně si k nám přijdete kdykoli zahrát, odehrajete libovolný počet
her a poté jen obsluze nahlásíte, které
3 po sobe jdoucí hry se započítávají
do soutěže. Letos bude mít Bowlingová
liga Únětického Pivovaru celkem 8 kol,
do celkového pořadí se započítává nejlepších 6 kol. Pokud se vám nepodaří jedno
kolo odehrát, nic se neděje, toto kolo se
vám nebude počítat.

Kolik je startovné?

Zaplatíte pouze za odehraný čas bowlingu,
účast v lize je zcela zdarma.

Ano, naším partnerem je Únětický pivovar.
Každé kolo dostanete ke zpříjemnění hry
3 Únětická piva zdarma.

Ale jelikož se jedná o celoroční soutěž, nejhodnotnější ceny se budou rozdávat
na slavnostním vyhlášení na konci sezony.

Je soutěž i pro děti?

Určitě ano, jedná se o soutěž i pro rodiny.
Ženy a děti do 15 let mají navíc hendikep
+8 bodů na každou hru.
Více informací včetně registrace na
http://www.blup.cz/
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Štěpán Tkadlec

Pozvánka pro všechny tomíky
Zveme někdejší i současné členy roztockých TOM, turistických oddílů mládeže,
na setkání k padesátinám roztockého
TOM. Setkáme se ve výroční den v sobotu 21. března 2020 od 16 hodin v budově
školní jídelny vedle roztocké základní
školy.
Snažili jsme se obeslat všechny, na které
jsme našli kontakt. Určitě jsme nebyli stoprocentně úspěšní, proto budeme rádi,
když tuhle zprávu a pozvání pošlete dál.
Jste srdečně zváni! Staré fotky, vzpomínky a dobrou náladu s sebou!
l

Zvou

Mirek Košťál,
Tomáš Novotný, Jindra Zoufalá

únor 2020
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PNEUSERVIS
Přílepská 1233 Roztoky

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

lumir.novotny@autohouser.cz
prodej a servis 220911128

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

AUTOSERVIS
Přílepská 1707 Roztoky

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

AUTODÍLY
Přílepská 1233 Roztoky

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

739465534, 731151337 martin.franc@autohouser.cz

