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Nabízíme
• Podporu nové silné české společnosti
• Pravidelnou týdenní výplatu provizí
• Podíl na zisku 20 %
• Možnost dalšího, pasivního zisku
• Bezplatné profesionálnízaškolení
• Otevřenost a férovost

PRODEJNA KVĚTIN, CHOVATELSKÝCH POTŘEB A KERAMIKY
Husovo náměstí 573, Roztoky

OPĚT MÁME OTEVŘENO DO 18 HODIN!
Otevírací doba: Út - Pá: 10:00 - 18:00, So: 9:00 - 12:00
tel: + 420 606 367 132
Připravte se s námi na jaro, nabízíme vám:
osení, pomlázky, petrklíče, narcisy, vajíčka, kraslice, barvy na vajíčka,
velikonoční keramiku a jiné dekorace
Dále:
semena, sadbu jarních květin a zeleniny, výsevní substráty,
pokojové i zahradní květiny
Chovatelské potřeby:
kompletní granulovaná krmiva, těstoviny, mražená masa,
vodítka, kosmetika pro zvířata, pelíšky, obojky, podestýlky,
doplňky pro hlodavce, hračky...

PŘI NÁKUPU NAD 500 Kč DOPRAVA PO ROZTOKÁCH ZDARMA

ÚVODEM

Rušné předjaří

OBSAH:

Příroda se zanedlouho začne probouzet ze
zimního útlumu. To život v Roztokách žádný zimní spánek nezná, naopak je tu docela
rušno.
Především zdárně proběhl další ročník proslulého masopustního veselí, které má v Roztokách mnohaletou tradici a které je vzorem pro
další a další obce i města, kde se tento pradávný zvyk postupně obnovuje a rozšiřuje.
Viditelnou přeměnou prochází centrum města v oblasti ulice Jana
Palacha. Před chystanou celkovou rekonstrukcí komunikace bylo
zahájeno kácení přestárlých a nemocných javorů. Vyhnilé dutiny
pořezaných kmenů i zbyvších pařezů dokládají, že stav stromořadí
opravdu vyžadoval radikální zásah. Zároveň se otevírají nové pohledy na druhý nejdelší roztocký bulvár, které slibují, že až proběhne rekonstrukce celé ulice a dosazení nových stromů, získají Roztoky další pěkné místo.
Rušno je také okolo jiné roztocké, či spíše žalovské lokality. Jedná se
o nevyužitý areál bývalé cihelny, později u OSPAPu a ještě později
Barumu, který si pro svůj chystaný projekt vyhlédl známý developer. Pochopitelně ke značné nelibosti řady místních občanů.
Všem těmto událostem se věnuje číslo Odrazu, které právě držíte
v ruce, nebo – ti progresivnější – pročítáte na internetu.
Samozřejmě ale nejenom jim – uvnitř čísla naleznete i další obvyklé rubriky. Upozornil bych především na historický popis vývoje
vztahů mezi Žalovem a Roztokami, který sestavil Stanislav Boloňský.
Nechybějí ani obvyklé pozvánky na celou řadu kulturních, společenských i vzdělávacích akcí, které dokazují, že předjaří v Roztokách je možná všelijaké, ale ospalé určitě ne.
Kromě příjemného čtení přejeme našim čtenářům také spokojené
prožití velikonočních svátků a slunečný začátek jara.

Rušné předjaří (J. Drda)............................................................................3

Jaroslav Drda
Po uzávěrce:
Dle sdělení ROPIDu bude od 7. 4. 2015 přemístěna výstupní zastávka linek 340 a 350 na Vítězném náměstí na ul. Evropskou
do místa nynější nástupní zastávky, a ta bude posunuta cca
o 25 metrů po směru jízdy. Nelze vyloučit, že dojde i k drobným
korekcím jízdních řádů, o nichž se však rozhodovalo v době, kdy
toto číslo Odrazu již bylo v tisku. Sledujte městské webové stránky,
kde bude informace umístěna, jakmile ji dostaneme.
Odraz č. 2 vychází 13. 3. 2015, uzávěrka tohoto čísla 26. 2. 2014,
uzávěrka dalšího čísla 26. 3. 2015.
vydává: Městský úřad Roztoky, IČ 00241610
adresa redakce: Odraz, nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky
e–mail: mu@roztoky.cz, www.roztoky.cz
Periodikum je v evidenci MK ČR pod č. MKČR E 13632.
Odpovědný a technický redaktor: Jaroslav Drda (drda@roztoky.cz)
Redakční rada:
Eva Frindtová – předsedkyně, Michal Přikryl – místopředseda,
Stanislav Boloňský, Jaroslav Huk, Marcela Jungwirthová, Vít Calta, Matěj Ivan
Sazba: Eva Jirková
Tisk: dot. Design Studio s.r.o., České Budějovice.
Náklad 3900 výtisků
Fotografie na titulní straně: vizualizace VTP – celkový pohled
Přebírání obsahu jinými periodiky a servery se řídí autorským zákonem.
Přebírání označených příspěvků je zapovězeno.
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INFORMACE Z RADNICE

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
toto vydání Odrazu se obšírně věnuje možnosti vybudování dalších vědeckotechnických parků v oblasti bývalého
areálu Barumu.

Vědeckotechnické parky
Jsem rád, že v Odrazu dostávají prostor zástupci všech názorových přístupů k tomuto
projektu. Podobně tomu bylo i na veřejném
slyšení. Prosím, aby si všichni uvědomili, že
jako zástupci města nemáme neomezenou
moc. Při svém rozhodování se musíme pohybovat v mezích zákona. V tomto případě
jsme my i investor omezeni územním plánem a stavebním zákonem. Dalším zásadním omezením je kapacita čistírny odpadních vod, která je v tuto chvíli vyčerpaná
(co se týče kapacity, která připadá na město
Roztoky, bez penicilinky, která nevyužívá
svou kapacitu v plné výši). Dokud nebude
tento problém dořešen, na čemž by se měl
podílet i investor, akce se nerozběhne. V případě, že by se nějaké řešení přece jen našlo,
budeme jako zástupci města s investorem
vyjednávat tak, aby z případné investice mělo
naše město a zejména Žalov prospěch navíc.
Ruku v ruce s tím musí jít samozřejmě cha-

rakter plánované výstavby tak, aby byl v souladu se svým okolím. Detailnější informace
o projektu i o názorech na něj naleznete
na stránkách 14–18.

V minulém čísle jste se mohli dočíst o tom,
jak jsou v letošním roce stanoveny místní
poplatky. Mám pocit, že v rámci tolik diskutované výše poplatků za psy trochu zanikla
jiná důležitá informace pro větší rodiny
s dětmi. Proto si Vás ještě jednou dovolím
upozornit na novinku, že u vícečetných rodin se za třetí a další dítě poplatek neplatí.

kroužky angličtiny. Diskutujeme také o možnosti jedné třídy v ročníku s rozšířenou výukou angličtiny, kde by mohly být nad rámec
standardní výuky angličtiny další až čtyři
hodiny angličtiny týdně navíc. Tato výuka by
ovšem již byla placená. Zavedení specializované jazykové třídy bude možné nejdříve
od roku 2016.
Návrhem se bude zabývat rada města jakožto
zodpovědný orgán zřizovatele základní školy.
Konečné rozhodnutí a zavedení výuky pak
bude na panu řediteli. Věřím, že vše dopadne
k spokojenosti a prospěchu zejména našich
školáčků. O výsledku Vás budu informovat
v příštím vydání Odrazu.

Angličtina od první třídy?

Kácení v ulici Jana Palacha

Moc děkuji všem, kteří mi napsali svůj názor
na výuku angličtiny od první třídy. K záměru se vyjádřili i pedagogové, jejichž postoj je
zdrženlivější a podložený mnoha argumenty.
Všechny jejich i Vaše názory předám radním. Současný návrh je takový, že by v první
třídě byla jedna hodina angličtiny, ve druhé
dvě a ve třetí až páté třídě by bylo naopak
o hodinu angličtiny méně. To je nezbytné,
protože nemůžeme naopak ubrat výuku češtiny či matematiky. Pro zájemce o širší výuku
by byly samozřejmě i nadále dobrovolné

V minulých dnech vypuklo rozsáhlé kácení
starých a nemocných stromů v ulici Jana Palacha, která bude letos komplexně zrekonstruovaná. Na podzim budou pokácené stromy
nahrazeny novými. Pokud byste chtěli bližší
informace, prosím najděte si minulé vydání
Odrazu, kde jsme se tomuto tématu věnovali
více. Věřím, že se nám všem nově opravená
ulice Jana Palacha bude nakonec líbit.
Se srdečným pozdravem

Poplatky v letošním roce

Jan Jakob, starosta města Roztoky

Informace z jednání zastupitelstva a rady města
Roztoky budou
hledat městského
architekta
První středu v únoru měla
rada v materiálech sice jen asi
patnáct bodů, ale dalších deset na stole
a hlavně prezentaci firmy Trigema k výstavbě třetí části VTP.
V úvodu se radní seznámili s výběrem
nové posily pro odbor kanceláře vedení
města a ve shodě s doporučením výběrové
komise rozhodli o přijetí nové vedoucí
tohoto odboru.
A následně rozhodli také o tom, že město
bude hledat městského architekta. Tedy člověka, který bude mít vizi, jak by město mělo
vypadat, a který bude se svými odbornými
schopnostmi na různých jednáních tuto svou
vizi pomáhat naplňovat. Měl by být významným spolupracovníkem již při tvorbě nového
územního plánu i plánů regulačních. Prvním
úkolem je stanovit pravidla pro jeho výběr,
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při němž si ujasníme i to, na čem by se měl
podílet.
Nejdelším bodem jednání byla prezentace
zástupců firmy Trigema, architekta Dana
Smitky a manažera projektu VTP 3 Adama
Šachla. Nový návrh, který bude prezentován
veřejnosti, akceptuje řadu připomínek, které
vznesly komise stavební a životního prostředí a po nich i rada města. Zmenšil se objem
objektů, nepřístupným pro veřejnost zůstane
jen areál mezi třemi hlavními bloky, zatímco
zadní, obytná část, bude veřejně přístupná.
Změnil se i vzhled objektů a řešení dopravního napojení. Firma se hlásí k řešení odtoku
dešťových vod a je připravena s městem vyjednávat o nejvážnějším problému – nedostatečné kapacitě přečerpávací stanice nahoře v Potokách a celé čistírny odpadních vod.
V dalším průběhu jednání se rada města věnovala běžné agendě – rozhodla o pronájmu
nebytových prostor v čp. 22, doporučila zastupitelům realizovat záměr prodeje dvou
pozemků ve svahu pod ulicí Třebízského,

schválila granty a dotace v oblasti sportu
a jednorázové příspěvky, které doporučila
sociální komise.

Změna regulačního plánu
Panenská II odložena
Zastupitelé, kteří dorazili 25. února na jednání, měli jedinečnou příležitost se podívat,
jak se historická budova dnešního městského
úřadu stavěla. Krátce před jednáním byl totiž
proveden sanační zásah proti vlhkosti a pod
osekanou omítkou byly krásně vidět kamenné bloky a červené cihly, z nichž byl dům
před půldruhým stoletím vybudován.
Program jednání byl tak krátký, že se prakticky nedostavila veřejnost a také místa obsazená obvykle zástupci nejsilnější opoziční
strany zela zpočátku prázdnotou. Hned
na úvod jednání přišel zpracovatel změny
č. 1 regulačního plánu pan arch. Boček, a tak
byl tento bod předsunut hned po úvodních
formalitách. A skončil skoro v osm hodin.

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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Spor se nevedl ani tak o podobě změny regulačního plánu, ale hlavně o to, že návrh změny
nebyl předjednán s investorem, který změnu
regulačního plánu vlastně inicioval (šlo o to,
že namísto bytových domů se rozhodl stavět
v lokalitě rodinné domy, což je z hlediska zátěže území i pro město výhodnější). Je sice
pravda, že pan Bláha jakožto zástupce investora měl možnost se v zákonné lhůtě k návrhu
změny vyjádřit a neučinil to, ale přesto se část
zastupitelů rozhodla mu vyjít vstříc a při hlasování o okamžitém schválení změny regulačního plánu se zvedlo pro jen deset rukou.
Návrh byl tedy odložen, pořizovatel změny
a pověření zastupitelé budou jednat s investorem, a dojde-li k nějakým úpravám návrhu,
bude následovat opět celý schvalovací proces
včetně práva veřejnosti návrh změny regulačního plánu připomínkovat.
Zbytek programu byl záležitostí necelé hodiny.
Zastupitelé podpořili dvě drobná rozpočtová
opatření (na veřejné osvětlení a na rekonstrukci regulace topení v ZUŠ), vyslovili souhlas se
záměrem prodeje cca 200 m2 pozemku v sousedství Tesca a rozhodli o tom, že město se
pokusí na obou svých katastrech realizovat
komplexní pozemkové úpravy. Cesta k tomu je
hodně složitá, musí tomu předcházet souhlas
vlastníků většiny zemědělské půdy, samo město jich vlastní jen velmi malý podíl, a tak je
třeba nejprve s mnoha majiteli vyjednávat.
Jaroslav Huk, místostarosta

Svoz biopopelnic v roce 2015
V roce 2015 bude svážen bioodpad z biopopelnic v období duben až listopad vždy v úterý jednou za 14 dní. Město je rozděleno
do dvou svozových oblastí, svoz bude probíhat
již od 6 hodin ráno.
Sudé úterý (1. svoz se uskuteční ve 14. týdnu
31. 3. 2015, poslední svoz ve 48. týdnu 24. 11.
2015) budou sváženy tyto ulice: 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,
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 úterý (1. svoz se uskuteční v 15. týdnu
7. 4. 2015, poslední svoz ve 49. týdnu 1. 12.
2015) budou sváženy tyto ulice: 17. listopadu,
B. M. Eliášové, Bělina, Bernáškova, Bráfova,
Braunerova, Čakov, Čapkova, Čáslavského,
Dobrovolného, Dobrovského, 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, Najdrova, 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, Žirovnického.
I v letošním roce lze využít k likvidaci bioodpadu i sběrný dvůr nebo 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.
Odbor správy, rozvoje města a životního
prostředí MÚ Roztoky

Harmonogram mobilních sběrů komunálních odpadů
Svoz objemného a nebezpečného odpadu bude proveden ve dnech 11. 4. a 10. 10. 2015.
Svoz kompostovatelného odpadu bude proveden ve dnech 14. 3., 4. 4., 18. 4., 2. 5., 16. 5., 30. 5., 20. 6., 18. 7., 15. 8., 5. 9., 19. 9., 3. 10., 17. 10.,
31. 10., 14. 11. a 28. 11. 2015.
Svoz železného šrotu proběhne v termínech: sběrná oblast č. 1:
Stanovené zastávky pro mobilní sběry komunálních odpadů s časy
13. 4. a 7. 9. 2015, sběrná oblast č. 2: 20. 4. a 14. 9. 2015.
Zastávka
Čas
Ke shromažďování kovu (železného šrotu) lze využít chodník před
U trafiky „Žalov“
08.00–08.35 h
nemovitostí, ze které kov pochází, a to nejdéle 2 dny před vyhlášeným
Ul. U Školky – rozcestí na Žalov
08.40–09.00 h
sběrným dnem.
Na Hurťáku – u trafostanice ve Smetanově ulici
09.05–09.40 h
Do sběrné oblasti č. 1 pro sběr kovu (železného šrotu) patří oblast od Hálkovy ulice východně, tj. převážná část katastrálního území Roztoky.
U Rybníčku – ul. Smetanova
09.45–10.20 h
Do sběrné oblasti č. 2 pro sběr kovu (železného šrotu) patří oblast
Před samoobsluhou „Sádlo“ č.p. 1036 na Lidické ul. 10.25–11.00 h
od Hálkovy ulice západně, tj. celé katastrální území Žalov a nejzápadUl. Nad Vinicemi
11.05–11.40 h
nější část k. ú. Roztoky.
Před sokolovnou
11.45–12.20 h
U samoobsluhy „Blažek“ – č.p. 1379 v Havlíčkově ul. 12.25–13.00 h
Provozní doba sběrného dvora
Ul. Obránců míru – u paneláků
13.05–13.40 h
duben–říjen
listopad–březen
Ul.
Třebízského
–
u
garáží
13.45–14.20 h
PO: 09.00–11.00 h a 13.00–17.00 h 09.00–11.00 h a 13.00–16.00 h
Nad
Čakovem
–
u
ZUŠ
14.25–15.00 h
ÚT: 10.00–11.00 h a 14.00–15.00 h 10.00–11.00 h a 14.00–15.00 h
Na
parkovišti
před
VÚAB
15.05–15.15 h
ST: 09.00–11.00 h a 13.00–18.00 h 09.00–11.00 h a 13.00–16.00 h
U
parkoviště
„Koruna“
15.20–15.35 h
ČT: 10.00–11.00 h a 14.00–15.00 h 10.00–11.00 h a 14.00–15.00 h
Bytové
domy
Solníky
I
15.40–15.55 h
PÁ: 10.00–11.00 h a 14.00–15.00 h 10.00–11.00 h a 14.00–15.00 h
Na
Panenské
I
–
u
vjezdu
do
areálu
16.00–16.15 h
08.00–13.00 h
SO:
08.00–13.00 h
Na Panenské II
16.20–16.35 h
(každá třetí sobota v měsíci)
Na Dubečnici
16.40–16.55 h
NE: zavřeno
zavřeno
Ul. Lederova
17.00–17.15 h
Sběrný dvůr není otevřen ve dnech státních svátků.
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Středočeský kraj vypsal dotace
Po loňském chudém roce, kdy krajští zastupitelé řešili spíše splácení dluhů, se letos opět otevřely všechny fondy Středočeského kraje. Přehled
nabídky (neúplný, velmi zestručněný a s možnostmi, na co lze daný dotační titul využít) najdete níže. Obecně platí, že ve fondech je spoluúčast
ve výši 5 % a termín pro podání žádostí je 15. 4. 2015. Podrobnosti k jednotlivým fondům a potřebné dokumenty najdete pod odkazem
http://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/granty-dotace.
Dotační titul

Oprávnění žadatelé

Příklady, na co lze využít

Fond hejtmana na zmírnění
následků živelních katastrof

Právnické a fyzické osoby provozující svou
činnost na území kraje.

Fond hejtmana je určen k podpoře projektů,
nad nimiž má záštitu kraj.
Druhá část je na odstraňování živelních pohrom
s výjimkou povodní na obecním majetku.

Fond podpory dobrovolných hasičů
Obce, které jsou zřizovatelem SDH.
a složek IZS

Vybavení jednotek SDH nebo zásahových jednotek,
možné i pořízení či rekonstrukce zásahového vozidla.

Fond vzdělávání, sportu, volného
času a primární prevence

Školská zařízení, neziskovky pracující
s mládeží a dětmi, právnické osoby pracující
s dětmi.

Investiční podpora na rekonstrukce a vybavení veřejně
přístupných sportovních zařízení, neinvestiční
podpora na podporu činnosti handicapovaných
a programů zaměřených proti rizikovému chování.

Fond kultury a obnovy památek

Obce, neziskovky, vlastníci drobných
památek, právnické osoby provozující
činnost v kraji.

Několik oblastí podpory, jde vesměs o drobné akce.
Podpora obecních knihoven, obnova drobných
kulturních památek (i neprohlášených památkou),
podpora historických a kulturních akcí a slavností
a podpora divadel.

Humanitární fond – sociální oblast

Poskytovatelé sociálních služeb s příslušným
oprávněním.

Podpora sociálních služeb na místní a regionální
úrovni poskytovaných zejména seniorům a osobám se
zdravotním postižením (investiční nebo neinvestiční).

Humanitární fond – zdravotnická
oblast

Právnické a fyzické osoby poskytující služby
na území kraje.

Programy na podporu aktivního stárnutí, zdravého
životního stylu, vzdělávání zdravotnických
pracovníků aj.

Fond životního prostředí
a zemědělství

Obce, provozovatelé vodohospodářské
infrastruktury, v oblasti ŽP i neziskovky,
právnické a fyzické osoby.

Obnova a výstavba kanalizací, vodovodů a ČOV,
výsadba zeleně, likvidace černých skládek, ochrana
památných stromů, revitalizace drobných vodních
toků a rybníků, podpora včelařů, ochrana ohrožených
druhů rostlin a živočichů.

Fond cestovního ruchu

Obce, neziskové organizace, fyzické
Agroturistika, naučné stezky, značení turistických tras,
a právnické osoby poskytující služby v oblasti
stojany na kola, turistická informační centra.
cestovního ruchu

Fond podpory malého a středního
podnikání

Obce, neziskové organizace, fyzické
a právnické osoby.

Podpora chráněných dílen, tradičních řemesel,
drobného a středního podnikání.

Fond rozvoje obcí a měst

Obce do 8000 obyvatel (Roztok se netýká).

Rekonstrukce a výstavba ZŠ, MŠ, hřišť, kulturních
a tělovýchovných zařízení, radnic, hřbitovů, čekáren aj.

Jaroslav Huk, místostarosta

Pracovní skupina pro dopravu
Vážení spoluobčané,
na svém lednovém zasedání ustavilo zastupitelstvo města pracovní
skupinu pro dopravu. Jejím úkolem je zmapovat současnou dopravní
situaci a navrhnout případné změny. V dopravním značení i trase linek
MHD. Podíváme se i na to, jak je v naše město vstřícné k chodcům.
Hodně námětů jsme si řekli již na prvním zasedání pracovní skupiny.
Je nás sice celkem osm, ale nemůžeme být všude. Může se stát, že
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nějaké místo, které potřebuje řešení, nezná žádný z nás. Může se také
stát, že někde vidíte, s vaší místní každodenní znalostí, situaci jinak,
než bychom ji viděli my. Chcete-li tedy naší pracovní skupině sdělit
cokoli, co by dopravě v našem městě, ať už hromadné či individuální
pomohlo, napište nám to na kontaktní adresu doprava@roztoky.cz.
Stanislav Čáslavka, předseda pracovní skupiny ZM pro dopravu
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Město Roztoky zastoupené tajemníkem Městského úřadu Roztoky
vyhlašuje výběrové řízení na výkon práce mimo pracovní poměr –

městský architekt
Sjednaný druh práce:
■ Činnost v oblasti urbanisticko-architektonického rozvoje města, předkládání návrhů na architektonické a urbanistické úpravy města
■ Tvorba veřejného prostoru včetně řešení oprav, rekonstrukcí
a mobiliáře
■ Řešení staveb v chráněných územích (NKP Levý Hradec, přírodní rezervace) a pohledově exponovaných lokalitách, spolupráce při údržbě a ochraně těchto území
■ Kooperace při zpracovávání zadávacích podmínek a projektové
dokumentace při pořizování staveb z prostředků města
■ Účast ve výběrových komisích a ve stavební komisi rady města
■ Účast při veřejných projednáváních projektů, komunikace s veřejností
■ Pomoc a koordinace při tvorbě rozvojových plánů města, regulativů
■ Iniciování, vytváření a implementace vizí města

Požadavky
■ VŠ vzdělání ve studijním programu se zaměřením architektura
a urbanismus
■ min. 5 let praxe v oboru
■ autorizace ČKA
■ organizační a komunikační schopnosti
Výhoda: praxe ve veřejné správě

Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat
tyto náležitosti:
Jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče,
státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo
občanského průkazu nebo číslo dokladu a povolení k pobytu, jde-li
o cizího státního příslušníka, datum a podpis uchazeče, kontaktní
spojení.
(Je možno použít formulář přihlášky na www.roztoky.cz/nabidky-prace-mu)
K přihlášce se připojí tyto náležitosti:
■ motivační dopis
■ strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje
o dosavadních zaměstnáních
■ výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
■ ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a o autorizaci ČKA
■ vzory dosavadní práce.
■ přehled realizovaných prací
Přihlášky musí být doručeny do podatelny MÚ Roztoky nebo
na adresu MÚ Roztoky, nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky nejpozději do 12.00 hodin dne 27. března 2015, a to v zalepené obálce
označené „VŘ – městský architekt – NEOTEVÍRAT!“
Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho
průběhu zrušit nebo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.
Mgr. Jaroslav Drda, tajemník MÚ Roztoky

Kácení kulovitých javorů v ul. Jana Palacha

Přinášíme vám obrazovou přílohu z Palachovy ulice, kde v pátek 27. 2. 2015 začalo kácení javorů. Následovat bude odstraňování pařezů frézou
a ve ztížených podmínkách pak ručně.
Odd. životního prostředí MÚ Roztoky

ODRAZ
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Podmínky pro přiznání jednorázového finančního
příspěvku od města Roztoky
Nad rámec sociálního systému v působnosti
Úřadu práce ČR může město Roztoky poskytnout jednorázový příspěvek, který je vyplácen z rozpočtu města Roztoky.
Jednorázový příspěvek je dávka, která není
nároková, tj. záleží na uvážení sociální a zdravotní komise a posléze rozhodnutí Rady města, zda ji poskytne.
O jednorázový příspěvek mohou žádat občané s trvalým bydlištěm v Roztokách, kteří se
ocitnou v tíživé sociální situaci a nezvládnou
z vlastních zdrojů pokrýt mimořádné výdaje
spojené s:
zdravotním postižením nebo nepříznivým
zdravotním stavem dítěte nebo dospělé osoby,
péčí o osobu blízkou,
školní docházkou nebo docházkou do mateřské školy,
stravováním,
mimoškolními aktivitami dětí,
bydlením.
O jednorázový příspěvek mohou žádat
také organizace, které zajišťují služby pro

•
•
•
•
•
•

roztocké občany v sociálně-zdravotní oblasti.
Podmínky pro přijetí žádosti o jednorázový
příspěvek:
trvalé bydliště v Roztokách,
odůvodnění výše nutného výdaje, který způsobil stav nouze a předložení dokladu o zaplacení,
doložení příjmu všech osob v domácnosti společně posuzovaných a další doklady –
dle jednotlivých případů: rodné listy dětí,
výše starobního či invalidního důchodu,
doklad o výši podpory v nezaměstnanosti,
výživného, doklad o nákladech na bydlení
(faktury za elektřinu, plyn, vodu, výše nájemného), dávky státní sociální podpory –
příspěvek na bydlení, přídavky na děti, rodičovský příspěvek, doklad o tom, že je
žadatel v hmotné nouzi – oznámení o výši
dávky příspěvku na živobytí či doplatku
na bydlení.
Žadatel je povinný vyplnit žádost pravdivě.
Formulář žádosti o poskytnutí jednorázového příspěvku je ke stažení na webových

•
•
•

Technické služby jsou
plně vytíženy
Rád poděkuji našim Technickým službám za bleskovou opravu lávky přes Únětický potok v Bělině, v lokalitě u dětského hřiště.
Od podnětu jedné ze spoluobčanek (za něj také díky)
neuplynulo ani deset dní a lávka přes potok, dosud
bědná a polorozpadlá, byla bytelně opravena.
Během února a března se tým TS vpravdě nezastavil – od úklidu silnic
přes kácení javorů v Palachově ulici před její generální rekonstrukcí
až po plánované čištění vltavských břehů – to je velmi pestrý program, který bude v dalších měsících bezpochyby pokračovat.
Co se týká úklidu silnic, prosím v této souvislosti spoluobčany, aby na zákazové
značky před čištěním opravdu reagovali a auta odstranili.
V tomto systému úklidu komunikací budeme pokračovat. Kolegové z TS oplátkou
slibují, že nezapomenou pod
zákazovou značku přidat
konkrétní datum... :-)

stránkách města nebo k vyzvednutí na Odboru vnitřních a sociálních věcí MÚ Roztoky, nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky.
Žadatel bude po rozhodnutí Rady města
telefonicky nebo písemně kontaktován pracovnicí Odboru vnitřních a sociálních věcí
MÚ Roztoky a vyrozuměn o výši schváleného příspěvku, či zamítnutí žádosti.
Jednorázový příspěvek je bez podání žádosti přidělen starobním důchodcům při úmrtí
manželky/manžela ve výši 3 000 Kč a v případě úmrtí v rodině, která pečuje o nezaopatřené dítě, ve výši 5 000 Kč.
Příspěvek je žadateli vyplacen v pokladně
MÚ Roztoky v hotovosti nebo na bankovní
účet.
Na poskytnutí jednorázového příspěvku není
právní nárok.
Marie Šlancarová,
předsedkyně sociální a zdravotní komise,
a Miroslava Kalinová,
vedoucí oddělení sociálního a DPS OVSV

fotoknihy

od
249 Kč

ONLINE
objednávka
do 10 minut

vyzvednutí

ZDARMA
www.powerprint.cz
Brandejsovo nám. 1219/1, Praha-Suchdol

Mgr. Tomáš Novotný,
místostarosta
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Z deníku Městské policie Roztoky
Informace o činnosti Městské policie Roztoky za období od 29. 1. 15 do 25. 2. 15:
dne 29. 1. v rámci hlídkové činnosti v ulici
Přílepská kontrolován řidič vozidla tov. zn.
VW Passat, při kontrole zjištěno, že řidič
vozidla požil před jízdou alkohol, věc převzala PČR i s podezřelou osobou,
dne 1. 2. ve večerních hodinách oznamovatelka přivedla na MP psa volně pobíhajícího v ulici Chelčického – zjištěn majitel tohoto psa, majiteli pes předán v pořádku, věc
vyřešena v blokovém řízení,
dne 3. 2. v rámci hlídkové činnosti v ulici
Smetanova nalezeno poškozené vozidlo nesplňující podmínky provozu na pozemních
komunikacích, zadokumentováno, majiteli
vozidla zaslána výzva, vozidlo bylo provozovatelem vozidla odstraněno z komunikace,
dne 3. 2. oznámena krádež dětského odrážedla ze stojanu u prodejny Tesco v Lidické ulici –
provedeno místní pátrání po podezřelé osobě
dle získaného popisu, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku,
dne 3. 2. oznámena dopravní nehoda dvou
vozidel na křižovatce ulic Jana Palacha
a Spěšného s tím, že viník dopravní nehody
z místa ujel – na místě zjištěno, že vozidlo
tov. zn. Opel Astra, projíždějící ulicí Jana
Palacha, nedalo na výše uvedené křižovatce
přednost vozidlu Seat přijíždějícímu zprava
po ulici Spěšného, došlo ke srážce vozidel,
ale vozidlo Opel Astra pokračovalo po srážce
v jízdě, toto vozidlo (poškozené po nehodě)
nalezeno odstavené v ulici Olbrachtova,
na místo též hlídka PČR Libčice a policistů
PČR skupiny dopravních nehod Praha-venkov, kteří si na místě věc dopravní nehody
převzali i s podezřelým vozidlem,
dne 4. 2. v rámci hlídkové činnosti zjištěn
v ulici Haškova poškozený povrch chodníku – zadokumentováno, zjištěno, že ke zvlnění chodníku došlo v důsledku průjezdu
mechanizace a vozidel vozících materiál
na stavbu rodinného domu, oznámeno stavebnímu úřadu MÚ Roztoky a OSRMŽP
MÚ, kteří vyvolali ústní jednání s majitelkou
pozemku a zároveň stavebníkem ke zjednání
nápravy stavu povrchu chodníku,
dne 5. 2. ve večerních hodinách oznámeno
narušení občanského soužití mezi manželi
v Najdrově ulici – věc kvalifikována a šetřena
jako podezření z přestupku proti občanskému soužití,
dne 7. 2. oznámeno doutnající křoví
na pozemku domu v ulici Braunerova – výjezd na místo, na místě hasiči, škoda nulová,
jako příčina vzniku požáru pravděpodobně
vhozená petarda, provedeno místní pátrání

•
•
•

•
•

•

•
•
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po podezřelých osobách s negativním výsledkem, na místě PČR Libčice,
dne 9. 2. ve večerních hodinách oznámena
osoba, která zkolabovala v prostoru Tesca –
na místě rychlá lékařská pomoc, pacient
po pádu, nekomunikoval, sanitním vozem
byl odvezen do FN Motol,
dne 11. 2. oznámen nález klíčů od vozidla
tov. zn. Toyota v Masarykově ulici – svazek
klíčů uložen na MP Roztoky, v následujících
dnech zjištěn majitel těchto nalezených klíčů, klíče majiteli předány, majitel by touto
cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci,
dne 12. 2. oznámeno, že v prostoru DPS
došlo ke zranění seniora a tento leží na podlaze – na místě nalezen dezorientovaný, zraněný senior, na místo přivolána rychlá lékařská pomoc, senior převezen na urgentní
příjem FN Motol, příbuzní vyrozuměni,
dne 12. 2. ve večerních hodinách oznámen
volně pobíhající pes na parkovišti v ulici Lidická – proveden odchyt, pes umístěn
do kotce OŽP, zjištěn majitel tohoto psa, pes
předán v pořádku, věc přestupku vyřešena
v blokovém řízení,
dne 15. 2. oznámeno odcizení vložky FAB
zámku z vrátek a poškození těchto vrátek
na pozemek domu v ulici Čechova, věc předána PČR jako podezření z přestupku proti
majetku,
dne 16. 2. oznámena krádež vodovodního
kohoutku z venkovní zdi rodinného domu
v ulici Václava Havla – na místě hasiči, kteří
provedli odčerpání vody ze zatopené vodovodní šachty, věc kvalifikována a šetřena jako
podezření z přestupku proti majetku,
dne 17. 2. oznámeno poškození oplocení
domu v ulici Na Vyhlídce – zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření
z přestupku proti majetku,
dne 19. 2. oznámen pád seniorky z jízdního kola na parkovišti u Alberta – na místě též
rychlá lékařská pomoc, seniorka převezena
s podezřením na zlomenou nohu na traumatologii FN Motol,
dne 19. 2. oznámeno telefonické vyhrožování újmou na zdraví – výjezd na místo, na místě
zjištěno, že bývalý přítel vyhrožuje své bývalé
přítelkyni, zadokumentováno, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti
občanskému soužití, předáno PČR Libčice,
dne 21. 2. oznámeno vloupání do objektu
opuštěného domu v ulici Lidická s tím, že
oznamovatel podezřelou osobu vyplašil
a tato z místa utekla – na místě též hlídka
PČR, provedeno místní pátrání dle získaného popisu podezřelé osoby s negativním výsledkem, věc si na místě převzala PČR jako

•
•

•

•

•
•

•
•
•

•

podezření z přečinu krádeže vloupáním
a porušování domovní svobody,
dne 22. 2. ve schránce důvěry MP Roztoky
nalezen svazek klíčů s koženou kapsičkou
a kartou Tesco Clubcard jako přívěskem –
uloženo na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a města Roztoky,
dne 24. 2. v rámci hlídkové činnosti nalezen
na chodníku v ulici Tiché údolí svazek klíčů –
uloženo na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a města Roztoky,
dne 25. 2. v ranních hodinách oznámen kouř
v prostoru bytového domu v ulici Masarykova – vyrozuměni hasiči, provedena evakuace
nájemníků, zjištěn byt se zdrojem kouře, nájemník nereagoval na bouchání, provedeno
násilné otevření bytu, vyveden nájemník bytu,
který uvedl, že přišel v brzkých ranních hodinách domů a dal si vařit na plotnu vajíčka
a poté usnul, hasiči kouř uhašen, nájemník
odvezen sanitním vozem na preventivní vyšetření do nemocničního zařízení,
dne 25. 2. v nočních hodinách oznámeno
rušení nočního klidu hlasitou reprodukovanou hudbou v ulici Alšova – zjištěn zdroj
hluku (soukromá oslava) zjednána náprava,
věc přestupku řešena napomenutím.

•
•
•

•

V měsíci lednu letošního roku ve spolupráci
s policisty kriminální policie Praha-venkov
západ podařilo zjistit pachatele případů sprejerství z února loňského roku, kdy v té době
nezletilý mladík posprejoval cca 30 objektů
v obci Roztoky.
V měsíci únoru letošního roku se za vydatné
pomoci veřejnosti podařilo zjistit skupinu
pachatelů, kteří se v Roztokách a nejbližším
okolí dopustili vloupání do několika opuštěných objektů rodinných domů. V Roztokách
se to týkalo opuštěných domů v oblasti Čakova, Kroupky a Přílepské ulice.
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. 974 882 730 nebo 974 882 731), nebo
na Městskou policii Roztoky (tel. 602 666 458
nebo 220 910 468, popřípadě e-mail:
info@mproztoky.cz). Děkujeme předem za
spolupráci.
(Redakčně kráceno)
Vevera Petr, ved. str. MP Roztoky
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Stýkání a potýkání Roztok a Žalova
Název článku, parafrázující výrok významného českého historika, bude možná některým obyvatelům našeho města připadat jako
lehce nepochopitelný – zejména pokud zde
žijí méně než jednu generaci, ale starousedlíci tuší, o co jde. Vztahy roztockých a žalovských nebývaly vždy ideální, někdy byly
i konfliktní.
Před 55 lety, v roce 1960, došlo k definitivnímu spojení dvou samostatných obcí – Roztok u Prahy a Žalova – v jednu obec Roztoky.
Na tom by nebylo nic mimořádného, pokud
nevezmeme v úvahu, že tyto obce se v průběhu dvou staletí slučovaly a rozlučovaly několikrát.
Nejstarší písemná zmínka o Roztokách,
resp. o Petrovi z Roztok, je v panovnické
listině z roku 1233. To historie (Levého)
Hradce je mnohem starší, sahá až k prvním
Přemyslovcům.
Název vsi Hradec-Zialov se objevuje v listinné podobě poprvé v roce 1713, od poloviny
18. století se užívá již jen pojmenování Zialov. Ves dostala název zřejmě podle starého
pohřebiště, staršího než je hřbitov kolem
kostela sv. Klimenta. Patrně se nacházelo
v místě dnes již bývalé cihelny. Roku 1787
byl Žalov spolu s Podmorání (dnes součást
Úholiček) administrativně přičleněn k Roztokám. Podmoráň zřejmě získala své pojmenování podle pohanské bohyně smrti a zimy
Morany. Jak usoudil V. Beneš Třebízský,
v dávné minulosti zde patrně docházelo
k jarním rituálům svržení Morany do Vltavy,
a to z Řivnáče, či spíše ze Stříbrníku.
Za třicetileté války byly obě obce zpustošeny
švédskými vojsky, Roztoky v roce 1638, Žalov v roce 1648.
V polovině 19. století byla císařským diplomem zrušena robota a zavedena politická samospráva obcí, která od roku 1864 funguje
na podobném principu jako v současnosti.
Možnost volené samosprávy rozhodovat
o rozvoji obce vedla jistě k většímu sebevědomí obecních předáků a jejich názorové diferenciaci. Tento proces probíhal v 60. letech 19.
století i v Roztokách a Žalově. Významný byl
i technický pokrok, jehož nejviditelnějším
produktem bylo zprovoznění železniční trati
Praha-Podmokly v roce 1850. Snad mohu
vyslovit hypotézu, že i tato dopravní novinka
měla nepřímý vliv na následné rozdělení obou
obcí. Zatímco v Roztokách si pražská buržoazie začala stavět v Tichém údolí svá honosná
letní sídla, a začala tak tvořit základ měšťanské společnosti, Žalov se stal spíše domovem
železničních stavebních dělníků, kteří se podí-
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leli na výstavbě trati a posléze i na její obsluze.
Stavěli si v Žalově malé domky na nevelkých
pozemcích a tvořili spolu s dalšími domkáři
a námezdními dělníky z cihelny a pískovny
základ nové sociální vrstvy. V Roztokách tak
vznikl Čakov. Správu obce drželo v rukou až
do vzniku republiky sedm největších sedláků
spolu s majitelem roztockého panství Josefem
Lederem st. a následně jeho synem Josefem
Lederem mladším, kteří vlastnili pozemky
i v Žalově. V roce 1854 žilo v Žalově 270 osob,
zatímco v Roztokách, kde počet obyvatel stoupal mnohem rychleji, 680 osob.

Rozluka v roce 1867
Jednu politickou obec tvořily Roztoky a Žalov
od josefínských reforem do roku 1867, kdy
došlo k jejich opětovnému rozdělení. Hlavní
iniciativa byla tehdy zřejmě na straně čelních
představitelů Roztok. I po osamostatnění však
zůstaly obě obce spojeny různými vazbami,
např. Žalov byl obcí k Roztokům přifařenou
a přiškolenou, v Žalově byl společný hřbitov,
nikoli však pošta. Zůstaly i spory, vyplývající
z nepříliš dobré platební morálky při plnění
vzájemných finančních závazků. Toto určité
napětí a soupeření mezi Roztoky a Žalovem
přetrvalo mezi starousedlíky až do nedávných
časů a nezaniklo zcela ani po opětném sloučení obcí v roce 1960.
Josef Srb byl v šedesátých letech 19. století
na mnoho let posledním starostou spojených
obcí Roztok a Žalova. Byl zřejmě synem
předchozího starosty Václava Srba, neboť
bydlel též v čp. 1 v Žalově, kde měl posléze
Václav Srb výminek. Jeho působení v čele
obce skončilo neslavně vyšetřováním a trestním oznámením pro špatné hospodaření
s obecními financemi. Zdá se, že i toto problematické působení žalovských statkářů
v čele spojené obce vedlo roztocké předáky
k rozhodnutí o odloučení. Žádost podali
4. prosince 1865 a vyhověno jim bylo v únoru 1867, kdy byl vydán příslušný dekret potvrzující „vyloučení osady Roztok z dosavadního svazku obecního a ustanovení jí za obec
místní o sobě“.
Z listinných dokumentů Okresu Smíchovského a Zemského okresního soudu vyplývá,
že starostové Václav a Josef Srbovi zadrželi
v letech 1861–1863 a 1864 část obecních financí, když vybrali daně, přirážky, poplatky
a nájemné za pozemky, ale peníze neodvedli
do obecní pokladny, šlo celkem o 185 zlatých. Po rozdělení na dvě obce vyvolaly Roztoky arbitráž, která prokázala vinu těchto

funkcionářů a bylo uloženo žalovskému
obecnímu výboru ztrátu Roztokům uhradit.
Žalovský starosta Václav Skrčený však odpovědnost své obce odmítl a směroval ji výhradně k V. a J. Srbovým. Celková pohledávka vůči Žalovu byla nakonec vyčíslena
na 317 zlatých a 14 krejcarů, neboť dluh byl
i v dalších aktivech, např. v chudinském
fondu.
Výsledkem divergence obou obcí bylo i dosažení statutu městyse pro Roztoky v roce
1893 a také vznik nové měšťanské elity. Žalov
si naproti tomu ponechal tradiční venkovský
ráz, zájem vlastenecké veřejnosti přitahoval
jen starobylý Levý Hradec.
Po vzniku republiky se odlišná struktura
populace promítla i do politických preferencí. Zatímco v Roztokách dominovaly strany
pravého a nacionálního středu (s významným vlivem Jednoty legionářské), v Žalově
došlo k výraznému příklonu doleva, k sociální demokracii a posléze ke KSČ.
Během nacistické okupace působilo v Žalově
3. ilegální vedení KSČ.
Ve dvacátých letech začíná přiškolená obec
žalovská řešit nedostatečnou kapacitu společné roztocké školy a eventuální finanční
příspěvek na stavbu nové budovy v Roztokách. Žalovské děti tvořily téměř polovinu
počtu žáků roztocké školy (cca 45 %). Původním záměrem bylo postavit samostatnou
školu pro Žalov, Řež a Husinec. Když tento
záměr zkrachoval, bylo rozhodnuto o ponechání přiškolení k Roztokám. Spor o spolufinacování nové školy však trval ještě několik
let, což nebylo dáno jen nedostatkem financí.
Na roztockou radnici směřovaly i časté stížnosti týkající se špatného stavu polní cesty ze
Žalova do Roztok kolem křížku, kudy chodily do školy žalovské děti (tato historická
cesta bohužel při přeparcelaci v 90. letech
20. století zanikla).
Po skončení 2. světové války šly obě obce
svou vlastní cestou, v některých místech,
např. na Kocandě, docházelo ke spontánnímu prorůstání zástavby bez ohledu na hranice katastru.
Mnoho obyvatel obou obcí také našlo zaměstnání v roztocké továrně na výrobu penicilinu a dalších antibiotik, která byla s velkou
slávou otevřena na podzim roku 1949.

Sloučení bez diskuse
a referenda
Počátkem roku 1960 obdržely Národní výbory dopis z ÚV KSČ s výzvou ke slučování
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obcí. Roztoky měly v té době 4354 obyvatel
a Žalov 1350. O takových výzvách nebylo
zvykem příliš diskutovat a události nabraly
opravdu rychlý spád. Okamžitě byla vytvořena společná komise Roztok a Žalova, která
měla sloučení připravit. Zatímco dnes by se
muselo konat místní referendum, tehdy bylo
za tři měsíce vše hotovo.
Dne 26. února 1960 se konalo veřejné zasedání Národního výboru v Roztokách, které návrh na sloučení obou obcí aklamací schválilo.
O tom, jak se v těchto dobách „schvalovalo“ si
netřeba dělat iluze. Bylo to vlastně formální
potvrzení stranické direktivy, politického rozhodnutí. Na veřejné schůzi v Žalově hlasovalo
pro sloučení 154 občanů, pouze 3 byli proti.
Vzhledem k tomu, že v Žalově nepanovalo
mezi veřejností ze sloučení žádné nadšení, je
tento výsledek zajímavý. Je možné předpokládat, že ti, co se záměrem nesouhlasili, nejspíše
zůstali doma. Zejména žalovští patrioti pociťovali tento krok negativně. Nešlo jen o hrdost
na prastarou historii Žalova a Levého Hradce,
ale hlavně o obavy, že budou ve sloučené obci
tím výrazně slabším partnerem. Větší aktivita
byla bezesporu na roztockých představitelích
a orgánech. I veřejné mínění v Roztokách bylo
pragmatičtější, neboť sloučením obcí měla
vzniknout nejlidnatější obec okresu, což měl

Po předložení tohoto kuponu

SLEVA
30%

být start k dosažení statutu města (jehož bylo
dosaženo v květnu 1968) a k nové prosperitě.
Dne 10. června 1960 se na poslední schůzi
sešla rada MNV v Žalově. Dva dny nato se
pak uskutečnily volby do společného MNV
Roztoky. Tím fakticky samostatná obec Žalov
administrativně zanikla, zůstalo jen katastrální území Žalov, které existuje podnes. Mnozí
žalovští tento fakt vnitřně neakceptovali, neboť ho považovali za účelový politický diktát.
Sloučení obcí mělo pro obyvatele Žalova jeden konkrétní nepříjemný důsledek – došlo
k přečíslování všech domů, a to tak, že k dosavadnímu číslu popisnému bylo přičteno
1040.
Prvním předsedou Národního výboru sloučených obcí se stal dosavadní předseda MNV
Žalov František Špaček, který v této funkci
setrval až do března roku 1971. Ze Žalova byl
i jeho nástupce Antonín Rokos. S ohledem
na složité vnitřní vztahy obou částí našeho
městečka byli představitelé spojené obce vybíráni vyváženě z Roztok a Žalova. Tento
model byl zachováván až do roku 2002.

Poslední pokus o revizi

ukázaly jako nereálné. Odstředivé tendence
se projevily již v atmosféře revoluční euforie
při vzniku Občanského fóra. V Roztokách
se ustavilo OF 1. prosince 1989 na shromáždění občanů ve školní jídelně, v Žalově pak
bylo nezávislé OF založeno 4. ledna 1990.
Na ustavující schůzi byl přítomen i místopředseda MěNV Ota Batelka, několik stávajících poslanců MěNV a 140 občanů. Roztocké OF zastupovali Stanislav Boloňský
a Ivo Svoboda, kteří to takříkajíc „schytali“
za minulé vedení obce. Atmosféra byla velmi vyhrocená, část občanů rezolutně požadovala odtržení Žalova od Roztok, neboť
sloučení obcí v roce 1960 považovali za „začátek úpadku Žalova“.
Sjednocující ideou obou částí města se stalo
zpracování a přijetí Územního plánu sídelního útvaru počátkem 90. let, který ve svých
důsledcích zabránil výstavbě tzv. roztocké
varianty přemostění vltavského údolí a vedení pražského dopravního okruhu přes katastr
našeho města, když plochy původně vymezené pro tuto dálniční komunikaci byly určeny
pro bytovou výstavbu a postupně zastavěny
(Solníky, Panenská I a Panenská II).

Po listopadu 1989 se znovu objevily vážné
úvahy o osamostatnění Žalova, které se však

Stanislav Boloňský

ŽALUZIE

SÍTĚ PROTI HMYZU

z montáže

Dlouholetá praxe –

23 let na trhu!

Kvalitní a odborná montáž

přímo od výrobce!
Záruka 36 měsíců!
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ROZHOVOR MĚSÍCE

Lidé jsou nemocní z nedostatku pohybu
Pan Šimek je nejstarší ze tří bratrů. Nejmladší Martin žije v Itálii, prostřední Miloslav, známý herec a bavič, zemřel v roce
2004. Právě ten kdysi koupil objekt bývalé
fary na Levém Hradci jako rekreační chalupu pro své rodiče. Po jeho předčasné
smrti připadl domek rozhodnutím rodiny
nejstaršímu z bratrů, který zde dnes trvale
žije.
Životní osudy Rudolfa Šimka se ubíraly jinými cestami než u komediálně založeného
Slávka. Celý svůj život se věnoval různým
formám tělovýchovy.

• Co vás přivedlo ke sportu a k tělesné výchově?

Jako malý kluk jsem prodělal dětskou obrnu,
kvůli které jsem byl osvobozen od tělocviku.
Ale nechtěl jsem být slabý a toužil se vyrovnat ostatním klukům. Tak jsem i přes zákaz
začal běhat. Nejdříve jsem trochu šmajdal,
ale postupně se lepšil, a to mě motivovalo
k dalšímu úsilí. Na střední škole už jsem
školu reprezentoval v běhu a v běhu na lyžích
a rozhodl jsem se, že půjdu studovat tělovýchovu na pedagogickou fakultu. Můj otec,
filosof a básník, to samozřejmě neschvaloval,
chtěl, abych šel studovat práva nebo nějaký
výtvarný obor. Snad by mi to šlo, své knihy
jsem ilustroval, ale nenechal jsem si svou
volbu rozmluvit.

•

Věnoval jste se speciálně některému sportu?
Ano, hrál jsem závodně odbíjenou a košíkovou, ale líbilo se mi především judo. Dokonce jsem se připravoval na akademické
mistrovství Evropy, ale pak jsem si při tréninku těžce pochroumal rameno a s judem
byl konec. V té době k nám začaly ze zahraničí pronikat první informace o kulturistice, u nás to byl neznámý sport. Začal jsem
se o něj zajímat a později jsem o něm napsal
dvě knihy, které byly rychle rozebrány.
Posilování s činkami jsem chápal jako hledání estetického ideálu, zdravé vyváženosti,
souměrnosti a prostředek, jak zvýšit výkon
v ostatních sportech. Dnes se vrcholová kulturistika honí, bohužel, hlavně za objemem
svalové hmoty, s pomocí podpůrných prostředků, které jsou v jiných sportech zakázány. Naturální a kondiční kulturistika bez
dopingu je ovšem stále vhodná pro získání
dobré postavy i kondice.

•

Co jste dělal po ukončení studií?
Učil jsem budoucí tělocvikáře na pedagogických fakultách v Karlových Varech a v Plzni.
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Mgr. Rudolf Šimek (nar. 1936),
zakladatel hnutí Sport pro všechny, autor publikací
Kulturistika pro muže (Olympia 1975), Kondiční kulturistika (Olympia 1984)
a Džezgymnastika (Olympia 1981).
Pomáhal jsem tenkrát nejen rozvoji kondiční
kulturistiky, ale také jazzgymnastiky, později
aerobiku. Také jsem vedl kondiční přípravu
karlovarských volejbalistů. V roce 1975 jsem
dostal nabídku, abych se stal vedoucím katedry tělesné výchovy na Pedagogické fakultě
v Plzni. Podmínkou ovšem byl vstup do KSČ.
Tak jsem se raději stal vedoucím metodického oddělení Ústředního ústavu tělesné kultury v Praze, kde taková podmínka kupodivu
nebyla. Tam jsem napsal řadu metodických
listů, které sloužily k rozvoji moderních forem cvičení u nás, a vedl kurzy cvičitelů
kondiční kulturistiky.

V Plzni jsem v roce 1982 založil sídlištní tělovýchovnou jednotu, jež narostla až na tři
tisíce cvičenců, kteří se věnovali aerobiku,
kondiční gymnastice, kondiční kulturistice
(s prvními u nás vyráběnými činkami, medicinbaly, spartakiádními lavičkami a expandery), bojovým sportům, sálové kopané, házené, odbíjené, turistice. Postavili jsme
tenkrát jedno z prvních přírodních fitek, založili lyžařskou školu, uspořádali řadu veřejně přístupných závodů.
Všechny tyto zkušenosti jsem pak zužitkoval
jako generální sekretář České asociace Sport
pro všechny, kde jsem pracoval až do penze.

ODRAZ

měsíčník Roztok a Žalova

ROZHOVOR MĚSÍCE

•

Věnujete se cvičení i jako penzista?
Ano, vlastně teprve teď mám na pravidelné
cvičení dost času. Věku nikdo neuteče, ale
jsem přesvědčený, že příznaky stárnutí lze
pravidelným cvičením zmírnit a oddálit.
Sám na sobě si ověřuji, byť se mnou mnozí
nebudou souhlasit, že i pro starší lidi je potřebné přiměřené posilování. Když totiž
chybí svaly, nelze tělo používat k plnohodnotnému pohybu. A bez pohybu tělo rychle
chátrá.
Mám na to hezký příklad. Občas sedávám
na lavičce před domem s jinými důchodci.
Jedna sousedka v devadesáti letech přestávala na lavičku chodit, že už ten kopeček nevyjde. Nabádal jsem ji, aby chodit nepřestávala,
a poradil jsem jí, ať si při sledování televize
obuje těžší boty a vsedě střídavě přednožuje,
aby posílila nohy. Po nějaké době jsem potkal
její snachu a ta mi hlásila: „Tu naši bábu jste
tak zblbnul, že u televize kmitá nohama. Ale
zaplaťpánbu zase začala chodit.“
I já jsem si prošel obdobím, že jsem povolil.
Když mi bylo 72, začal mi ochabovat ramenní pletenec po tom dávném úrazu z juda.
Vypadalo to, že budu muset na operaci. Začal jsem ramena cíleně posilovat, takže ortoped nakonec zjistil, že zpevněné svaly rameno udrží a operace nebude třeba. Do svých

75 let jsem cvičil pravidelně, pak jsem načas
zlenivěl.
Jenže jsem brzy konstatoval, že tloustnu,
takže jsem se ke cvičení vrátil a v 77 letech
dostal pohár od prestižního magazínu
Muscle & Fitness pro nejstaršího účastníka
soutěže „Do formy“. Je pochopitelné, že to
jde stále hůř. S vyšším věkem člověk potřebuje více regenerace, více kompenzovat posilování protahovacími cviky a masážemi.

• Věnujete se i jiným pohybovým aktivitám

než posilování?
Když je příležitost, zahraju si rád tenis, ale
už jenom čtyřhru. Každoročně jezdím lyžovat, nejraději do italských Alp. Ani to by ale
nešlo bez silové přípravy. Ve stáří síla nutně
odchází. Mně vlastně nic jiného než neustálé cvičení nezbývá. Mám artrózu v kolenou,
takže buď budu cvičit, nebo nevstanu ze
židle.
Cvičení mi ale prospívá i jinak. Při intenzivním tréninku na soutěž „Do formy“ se mi
snížil krevní tlak, takže jsem po konzultaci
s lékařem mohl vysadit léky.

• Jak vypadá posilování u člověka vašeho

Samozřejmě, že dřepy s činkou už v mém
věku nepřipadají v úvahu. Kvůli artróze preferuji rotoped, kde se kolena promazávají. V našem roztockém fitku mají i rotoped se šlapáním dopředu (šetří to prostatu). Cvičím tam
také na legpresu, ostatní nářadí mám doma.
Co se týká cvičení starších lidí, je to dost individuální, i když základ je podobný. Přiměřené zatěžování organismu brzdí stárnutí, se
kterým jdou ruku v ruce i choroby. Lidé jsou
nemocní často právě z nedostatku pohybu.
Proto už mi delší dobu v hlavě zraje myšlenka, uspořádat ve fitku Via Vestra cvičení pro
seniory. Kdyby se sešlo víc zájemců, určitě by
to šlo realizovat za přístupnou cenu.

•

Dobře, třeba se nám do redakce zájemci
ozvou. A na závěr z jiného soudku. Už jste se
zmínil, jak jste se do Roztok dostal. Teď nám
ještě prozraďte, jak se vám v našem městě
líbí.
Líbí se mi tu moc. Našel jsem si kolem Levého Hradce procházkový okruh, který procházím téměř denně, za každého počasí. Bydlení na Levém Hradci považuji za výsadu,
to místo má neskutečnou sílu.

věku? A co byste doporučil svým vrstevníkům?

S panem Šimkem rozmlouvali
Vlaďka a Jaroslav Drdovi

ALVI CZ s.r.o. / Suchdolské náměstí 12 / 165 00 Praha 6

721 000 777 / info@alvicz.eu / www.alvicz.eu

prodej – montáž – servis
markýzy – pergoly – stínící technika – letní a zimní zahrady
altány – zastřešení teras a vchodů – hliníkové garážové stání
zasklívací systémy / balkóny / lodžie / posuvné stěny
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V ědeckotechnický

park

–

pro a proti

Veřejná prezentace projektu
Zcela zaplněný sál hotelu Academic svědčil
o tom, že veřejné slyšení 18. února vzbudilo
velký zájem.
Týkalo se dalšího, v pořadí již třetího parku
vědy a techniky, který chce v blízké budoucnosti vybudovat v areálu někdejšího Barumu
firma Trigema.
Nedělal jsem si naději, že schůze stran s naprosto
protichůdnými názory bude idylická. Opravdu
nebyla. Oceňuji snahu developerské firmy vysvětlit své záměry i zohlednit připomínky stavební komise našeho města. Musím však také
poděkovat iniciátorkám petice proti výstavbě
Pavle Voborníkové a Yvetě Pištěkové, že věnovaly čas a energii rozpoutání celé debaty.
Věcná úvodní argumentace Adama Šachla
(kterému musím poděkovat za přípravu celé-

ho veřejného slyšení, dobře se s ním spolupracovalo) i podrobné vysvětlování a obhajování projektu z úst šéfa Trigemy Marcela
Sourala ale nepřesvědčily většinu přítomných. Dominovala obava z přílišné „hmotnosti“ zástavby, nedostatečnosti vodních
zdrojů či malé kapacity čističky. Někteří diskutující se netajili dojmem, že oba dosavadní
vědeckotechnické parky nejsou vytíženy, že
nové stavby nebudou pro město přínosem,
že se tento druh staveb do okolní zástavby
zkrátka nehodí.
Výstavba má však i své zastánce – opakovaně
zazněly názory, že je lepší využití tohoto typu
než například postavení hal a skladových
prostor, které by zatížily obec nadměrnou
dopravou.

Ne všechny argumenty, které oboustranně
padaly, byly racionální. Jsem každopádně rád,
že veřejné slyšení proběhlo. Nemusím jásat
(a nejásám) nad tím, že v naší obci má vyrůst
další komplex poměrně masivních budov.
Uplynulé čtyři roky byly naštěstí bez významnější developerské stavební činnosti – obávám
se, že v současném volebním období tomu
bude jinak. Veřejná slyšení nebo podobná
veřejná projednání staveb, které mění tvář
Roztok a Žalova a zatěžují občany, by však
měla pokračovat. Je zcela jistě lepší znát názory spoluobčanů i developerů než řešit věci
pouze na zastupitelstvech, pohříchu málo
navštěvovaných veřejnosti.
Tomáš Novotný, místostarosta

Areál VTP Žalov – pohled investora
Nový areál vědeckotechnických parků Žalov
vznikne v areálu bývalé cihelny. Navazuje
na stávající parky VTP Roztoky a PV Roztoky. Stejně jako oba tyto parky bude nový
areál nabízet prostor výzkumníkům například z oboru strojírenství, elektroniky, IT,
elektrotechniky a nanotechnologie.
Areál vzniká jako přímá reakce na poptávku
výzkumníků, neboť oba stávající parky mají
plně obsazené výzkumné prostory a v tuto
chvíli nabízejí jen některé volné kancelářské
prostory. V současnosti zde pracuje přibližně
200 lidí, z toho 21 zaměstnanců je přímo
z Roztok a další místní občané pracují pro
subdodavatelské společnosti spolupracující
s parky. Vzhledem k velkému zájmu vzniknou tři budovy věnované výzkumu a inovacím. Prostory jsou pronajímány k dlouhodobému využití a reflektují potřeby budoucích
nájemců, a tak je již před zahájením výstavby
zajištěno dlouhodobé využití areálu k plánovanému účelu.
Areál bude otevřený veřejnosti a v rámci výstavby dojde k jeho kompletní revitalizaci a vylepšení současného zanedbaného stavu. Vzniknou zde místa pro venkovní posezení,
víceúčelové hřiště i rozsáhlé zelené plochy včetně nového, veřejně přístupného parku. Plánovaná je také mateřská školka, která nabídne
další zázemí pro roztocké děti. V přízemí budov vzniknou nebytové prostory pro služby,
které budou obsazeny obchody, provozovnami
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a případně jinými službami, jež usnadní život
současným obyvatelům Roztok i budoucím
vědeckým pracovníkům. Stávající průmyslový
areál s nevyužitými výrobními halami se tak
promění v plně využitý areál, který bude sloužit
pro práci, zábavu a odpočinek.
Architektonicky projekt citlivě navazuje
na charakter a měřítko okolní bytové zástavby a díky kombinaci světlých krémo-

vých barev a fasádních desek s dekorem
dřeva, eventuálně keramických hliněných
panelů bude působit příjemným a nenásilným dojmem.
Celkově by měl areál nabídnout přes čtyři
stovky nových pracovních míst. Díky výstavbě služebních bytů a podzemních garáží nebude mít areál obávaný negativní dopad
na dopravní situaci v okolí. Územní plán

Současný stav areálu
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navíc neumožňuje nabídnout byty k jiným
účelům, takže je jisté, že budou využity pouze zaměstnanci nájemců vědeckotechnického parku. Není proto třeba obávat se zvýšeného provozu. Výstavba bytů proběhne
v souladu s nároky společností, které budou
v areálu působit, a tak je zaručeno, že vzniknou opravdu pouze byty, které budou následně využívány.
Společnost Trigema, která za výstavbou stojí,
se dále zavázala ke spolufinancování rozvoje
infrastruktury města Roztoky, ať jde o veřejné komunikace, nebo tolik potřebný dešťový
řad v lokalitě Žalova, a to ve výši 9 milionů
korun. Při samotné stavbě budou navíc využity nadstandardní opatření pro minimalizaci negativních dopadů na okolí.
Fungování areálu bude plně otevřené veřejnosti. Nejenže bude veřejně přístupný a nabídne možnost nákupů a odpočinku, ale
v případě zájmu také veřejnosti nabídne
možnost zúčastnit se dnů otevřených dveří
a na vlastní oči se seznámit s fungováním
vědeckotechnického parku a s vývojem technologického pokroku, který uvnitř probíhá.
Žalov se tak stane centrem výzkumu a vývoje sdružujícím české špičky v oboru i zahraniční společnosti. Kromě prostor pro výzkum a vývoj zde vzniknou i místa pro
setkávání, vzdělávání a zvýší se obslužnost
lokality díky obchodům a školce.

Přínosy projektu

Vize architekta

Není třeba se obávat

• Skladování chemických a vysoce toxic-

kých látek. Výzkumné zaměření parku
nevyžaduje využití takových látek, a navíc
jsou zde dodržovány přísné technické normy a opatření, které mají za cíl předcházet
i dalším případným negativním dopadům.
Zvýšené dopravní zátěže v okolí. Velká
část zaměstnanců bude využívat služební
byty přímo v areálu. Navíc zde vzniknou
podzemní parkoviště s dostatkem prostoru pro parkování obsluhy i návštěvníků
areálu.

• Nově vzniklá zeleň včetně parku a prostoru pro relaxaci
•
• Revitalizace zchátralého areálu
• Mateřská školka, obchody a další služby
v areálu
• Rozvoj městské infrastruktury
• Nové pracovní příležitosti

•

Nevyužití a následného zchátrání areálu. Veškerá výstavba probíhá ve spolupráci
s budoucími nájemníky areálu a vzniká
na základě jejich poptávky po specializovaných vědeckých pracovištích. Pracoviště
jsou pronajímána účelově a dlouhodobě.
Nekalého fungování areálu. Areál je
přístupný veřejnosti, klade důraz na maximální otevřenost a pořádá např. dny otevřených dveří. Mezi nájemci parku jsou
renomované světové společnosti i české
univerzity.

•

Adam Šachl

Pohled iniciátorů petice proti VTP
Toto slyšení se událo dne 18. 2. z iniciativy
firmy Trigema a zprostředkoval jej místostarosta Tomáš Novotný (Sakura), kterému chce
petiční výbor touto cestou poděkovat. Pan
místostarosta setkání též moderoval, byl to
perfektní výkon a celou dvě a půl hodiny trvající akci zvládl s kreditem profesionála.
Poděkování patří i za účast panu starostovi
Janovi Jakobovi (TOP 09) a části zastupitelstva Roztok.
Občané Roztok zaplnili sál do posledního
místa. Před zahájením slyšení mohli zhlédnout vizualizaci objektu, tří budov věnovaných výzkumu a tří domů se služebnými

ODRAZ

měsíčník Roztok a Žalova

byty, a fotoplakáty současného a navrhovaného stavu, viz fotografie. Veřejné slyšení
hned zkraje nabralo na obrátkách, když
po úvodním projevu zástupce Trigemy pro
Roztoky pana Adama Šachla opustil sál
Martin Matas (SZ) s tím, že takové lži poslouchat nebude. V projevu bylo konstatováno, že Trigema je jedinou možnou firmou, která je schopna objekt skladů
po bývalé Barumce kvalitně revitalizovat
a jen ona ví, jak na to. Místo bylo i pro
zastrašování, že pokud prostor nebude patřit výzkumníkům, zůstane tam navěky jen
skladový nepořádek s nejistým určením,

nebo pozemky koupí někdo jiný, kdo postaví velkosklady pro kamiony. Avšak
do dnešních dnů neexistuje žádný jiný
projekt k porovnání, co s volným prostorem.
Již samotný pozemek v místě bývalého
Barumu, historicky cihelny, je problematický. Spadá do kategorie „území nerušící
výroby a služeb“ a jen k tomu je určen. Což
znamená, že tento prostor je vhodný i pro
umísťování kancelářských budov, služebních bytů a bytů pro potřeby vlastníků zařízení, proto tam Trigema nemůže stavět
budovy jiného charakteru. Ale ve vyjádře-
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ní majitele Trigemy pana Marcela Sourala
nedošlo k vysvětlení, kolik bytových domů
postaví, prý dle požadavku nájemce, ale
nájemce vědeckotechnických budov není
zatím znám, snad do tří let, vše je prý
v jednání. Navíc jejich projekty jim spolufinancuje EU, ale jak všichni víme, tak jsou
to i naše peníze, které z našich daní do EU
plynou. Pak se může stát, že jsou vynakládány na projekty firem, které se umějí
v dotačních vodách pohybovat a které pak
profitují bez ohledu na potřeby občanů
a jejich kvalitu bydlení.
I dva členové petičního výboru dostali prostor k vyjádření. Poukázali jsme, jak krásné
vizualizace nám Trigema předkládá a jaká je
potom skutečnost. Hrozí, že zeleň v projektu se změní v beton, rozšířená infrastruktura nebude sloužit k potřebám obyvatel, příjezdové komunikace budou poškozeny
a služební byty nebudou obývané. Dále
jsme poukázali, že Trigema dostala negativní stanovisko od Severočeských vodovodů

a kanalizací ohledně kapacity městské čističky a i objemu pitné vody od dodavatele
Pražské vodovody. Zástupci Trigemy to nejdříve popřeli, ale pak se pan Šachl podřekl,
že tomu tak opravdu je. Nic na tom nemění
ani příslib čističku dostavět na potřebnou
zvýšenou kapacitu, protože je ještě otevřené
stanovisko Povodí Vltavy.
To, že od té doby, co stojí dvě budovy VTP
a PV Roztoky, jsou problémy s kanalizací,
okomentoval pan Soural tím, že je to vše
naše vina, neboť pouštíme dešťovou vodu
načerno do kanalizace a nemáme kvalitní
průtok vody vyhovující vodovodnímu řadu.
Zajímavé je, že před výstavbou VTP a PV
tyto problémy nebyly. Stavby mají velké retenční nádrže, které jsou prý předimenzované. Stačí se však podívat při přívalových
deštích, odkud voda teče po silnici a z kanálů, a každému je jasné, že tyto nádrže
nebudou tak dostačující.
Účastníci slyšení se chvílemi dost divili. Pan
Soural neuměl odpovědět na otázky ohled-

ně nové třetí výstavby VTP Žalov – kolik
dílčích staveb bude, jak velkých a jak jsou
plánovány etapy projektu. Chvílemi nabývali dojmu, že to hodlá stavět někdo jiný
a Trigema vše ví jen z doslechu. Účastníci se
opravdu bavili, neb to vypadalo jako nepovedená fraška.
Překvapením pro veřejnost byla i slova pana
starosty, který konstatoval, že zástupci města nemohou zasahovat a ovlivňovat, co si
majitel na svém pozemku postaví. Kdokoli
z nás, kdo svůj pozemek má, ví, že si stavět,
co chce, nemohl a nemůže. Proč tedy platí
jiný metr na občany a jiný na developery?
Nemělo by vedení města spíše podporovat
své voliče?
Zatím se můžeme jen těšit, že se Roztoky
přejmenují na Trigemov, což byl dobrý postřeh jednoho účastníka z celého slyšení.

Za petiční výbor Pavla Voborníková
a Yveta Pištěková

Nejen VTP, ale další rozvoj Roztok obecně
V únorovém Odrazu mě zarazila v článku
pí. Voborníkové „Chtějí roztočtí občané
další VTP?“ věta, ve které se ptá: „… zda
v Roztokách potřebujeme další betonová
monstra, která jsou vedena jako vědeckotechnické parky“. Tato otázka celkem dobře
postihuje určitou vlnu emocí, která se dostavuje při stavbě něčeho nového nejen
v Roztokách, ale i dalších místech v naší
vlasti. Dovoluji si ale upozornit, že tato
otázka je, možná nechtěně, položena nesprávně, zavádějícím způsobem. Při projednávání stavby totiž není otázkou, jestli ji
město potřebuje (pokud samo není investorem např. při stavbě kanalizace), stejně jako
se neptá stavební úřad nebo stavební komise pana Vomáčky, jestli město potřebuje
rodinný dům, který si chce postavit. Ptají se,
jestli je to podle platných legislativních norem možné. Stejně se musíme ptát, jestli
investor splňuje zákonné předpoklady
ke svému investičnímu záměru, na svém
pozemku. Jako účastník řízení se město ptá,
jestli má legitimní důvody, proč se proti takovéto stavbě postavit, pokud občanům
vadí. Jedním ze způsobů, jak se předem vyhnout možným sporům a kolizím, je územní plán města. Ten předem určuje zóny,
které jsou určeny pro bydlení, služby apod.
V tomto ohledu však záměr na výstavbu
VTP je v souladu s platným územním plánem, protože lokalita, na které by měl
vzniknout, je vedena jako průmyslová zóna.
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A nejenže je tak vedena, ale dá se říci, že
od vzniku Žalova tuto funkci plnila. V areálu jsou dodnes zbytky cihelny, která tu
kdysi byla, za ní je bývalý zemník, později
rekultivovaná skládka, a dnes se tu nachází
skladový areál bývalého Barumu, s ne zrovna krásnými ocelovými konstrukcemi,
množstvím betonu a asfaltu. Kdyby někdo
začal tento areál využívat znovu jako logistické centrum, měl by na to plné právo
a město by mu v tom mohlo těžko bránit.
V tomto ohledu se mi projednávaný záměr
jeví jako využití lokality často označované
jako brownfield – opuštěné průmyslové stavby. Využití takovýchto lokalit, zejména pro
nerušící výrobu a služby (jako v tomto případě) je všude v Evropě podporováno. Nezabírá se nová orná půda a dojde k zušlechtění
území, které již bylo průmyslovou činností
narušeno.
Je zcela legitimní otázka, jestli VTP občané
Roztok chtějí, jestli tento projekt bude pro
město přínosem, jakou podobu by stavba
měla mít (to by se mohlo usměrnit regulačním plánem, nebo přímo dohodou s investorem). Stanovit, které aspekty převažují, musí
teď rozhodnout představitelé města. Podobně tomu bude i při projednávání nového
územního plánu, regulačních plánů a dalších
investičních záměrů, kterým se naše město
v těsné blízkosti metropole nemůže vyhnout.
Osobně si myslím, že Trigema jedná s městem celkem vstřícně, a jestli dobře počítám,

je to třetí z investorů, podnikajících v Roztokách, jenž nabídnul vybudovat něco jiného
než byty, které pro svůj zisk obratem prodá,
ale chce také vybudovat něco pro občanskou
vybavenost.
Rozhodnutí poslat do Odrazu tento článek
posílily poznatky z veřejného projednávání
18. 2. tohoto roku. Při projednávání, pokud
má být jeho cílem najít rozumné řešení nějaké situace, je nutné nejen užívat emoce
a někdy nepřesné informace, ale také vyslechnout argumenty protistrany. Jako příklad uvádím podle mě absurdní až urážlivé
tvrzení, že v Roztokách nejsou vědečtí pracovníci z oboru, ve kterém bude podnikat
VTP, a proto městu VTP nic nepřinese!
Kolik výborných vědců přišlo do Roztok
proto, že zde bylo VÚAB, že nalezli uplatnění v Řeži v oblastech spojených s jaderným
výzkumem nebo že pracují na vysokých
školách v Suchdole a konečně v různých
oblastech v Praze? Tito lidé tvoří významnou část naší obce, pozvedají její úroveň
i prestiž a také tu nebyli od narození. Kolik
asi z těch, kteří užili tuto demagogickou
tezi, pochází ze starousedlíků? Nicméně
uznávám, že kdybychom žili v době nevolnictví a do Roztok nebo Žalova se nemohli
přistěhovat cizí lidé, byla by na místě, o kterém jednáme, stále cihelna a ráz obce by
zůstal nezměněn.
Martin Štifter
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Čí jsou vlastně Roztoky
Večer 18. 2. 2015 jsem se v hotelu Academic
zúčastnil představení nového projektu firmy
Trigema „Areál vědeckotechnického parku“.
Líbilo se mi, jak se o své hosty pořadatel postaral a i následující forma prezentace. Mile
mě překvapilo, že uvažovaný komplex 3+3 budov nemá být oplocen jako předchozí projekty a také že má mít nějaké prostory pro
služby a prodej. Co mě překvapilo nemile,
jsem vyslechl ze slov přítomných členů koaličního vedení města. V jedné větě to vyjádřím takto: „Majitel pozemku tam, díky
platnému územnímu plánu, může postavit
přesně to, co plánuje“.
Dané pozemky jsou definovány Územním
plánem jako dva druhy území. Největší je
hnědé „území všeobecné smíšené“ a menší
šedé „území nerušící výroby a služeb“. Tam,
kde mají být kanceláře a prostory k pronájmu, jde o oba typy a tam, kde rezidenční

bytové domy k pronájmu nájemců kanceláří, jde o „všeobecné smíšené“. Posuďte,
nakolik je to v souladu s ideou územního
plánu.
Ví MěÚ Roztoky (OSRMŽP?), kolik by město stálo vybudování inženýrských sítí, komunikací atp., aniž by se tam stavělo? A pro
srovnání, kolik by město platilo za to samé,
ale když se tam postaví VTP v plném rozsahu? O takových číslech se na slyšení bohužel nemluvilo. Chápu, že Trigema chce
z dané lokality vytěžit maximální zisk. Bohužel jsem zatím od stávající koalice nezaznamenal obdobnou snahu maximalizovat ten
náš „městský zisk“.

Co se mi na „VTP 3+3“ nelíbí?
1. Hmotou a koncepcí budov nezapadá
do dané lokality Žalova.

2. Neposkytne trvalé bydlení. Z mého pohledu poskytne „jen“ perfektní pracovní prostředí a zázemí nájemcům.
3. Je pravděpodobné, že komerční projekt
bude čerpat všechny výhody krásné lokality
a město ponese starost a výdaje na infrastrukturu. Zkrátka příjmy nebudou, protože
se nezvýší počet obyvatel.
Proti plánované výstavbě se podpisem petice postavilo přes 400 místních lidí...,
a tak si znovu a znovu říkám, … a čí jsou
vlastně Roztoky?
Šťastné dny a domovy vám přeje

Jiří Macák,
člen kontrolního výboru za Stranu zelených

Pochybuji, tedy jsem
Na popeleční středu (sic!) – 18. února 2015 se
uskutečnila v hotelu Academic více jak dvouhodinová prezentace záměru výstavby nového
areálu „VTP Žalov“ firmy Trigema, a. s., s podtitulem „Revitalizace areálu bývalé cihelny“.
Nešlo o veřejné projednání projektu ve smyslu
stavebního zákona, ale o předběžnou informaci
pro veřejnost, u níž již stručná zpráva v Odrazu
vyvolala prudkou reakci ve formě petice, kterou podepsalo cca 400 signatářů.
Prezentace, kterou moderoval místostarosta
Tomáš Novotný, se zúčastnilo přibližně 70 občanů, včetně 13 zastupitelů města a vrcholného managementu Trigemy v čele s generálním
ředitelem a předsedou představenstva holdingu Ing. Marcelem Souralem. Atmosféru v sále
bylo možné chvílemi tak říkajíc krájet, což
nebylo dáno jen špatnou ventilací prostor, ale
zejména bojovnou náladou přítomné veřejnosti.

ních míst, a potenciálně tedy i nové pracovní
příležitosti pro občany našeho města. Díky
výstavbě služebních bytů bude omezeno zatížení hlavní komunikace osobními auty zaměstnanců, kteří to budou mít do práce „přes
dvůr“. Kromě toho slibuje Trigema spolufinacování nového řadu dešťové kanalizace pro
Žalov svedeného do řeky a opravu místních
komunikací.
Pro svůj podnikatelský záměr zvolila Trigema
plochu bývalého, dnes již značně zdevastovaného areálu Barum, přiléhajícího k Přemyslovské ulici, vybudovaného počátkem sedmdesátých let na místě bývalé žalovské cihelny.
Výstavba nového areálu není v kolizi s plat-

ným územním plánem, neboť předmětné území je v něm vyznačeno převážně šedou barvou, jako území pro nerušící výrobu a služby.
Za pozitivní lze také považovat to, že výstavbou nedojde k dalšímu nesmyslnému záboru
a znehodnocení orné půdy, což nelze říci např.
o záměrech v oblasti Na Panenské.
Starosta Jan Jakob informoval o tom, že se Rada
města záměrem zabývala a přijala k němu soubor doporučení s jasným požadavkem na uzavření tzv. plánovací smlouvy mezi investorem
a městem. Ta by měla definovat a zajistit oprávněné nároky města, kompenzující přechodnou
i trvalou zátěž z výstavby a provozu areálu
na infrastrukturu obce.

Projekt a jeho možné přínosy
Firma Trigema, a. s., která postavila na Panenské I již Vědecko-technický park a Park vědy,
chce s pomocí významné finanční dotace
z EU pokračovat ve výstavbě dalších tří objektů VTP, doplněných třemi bytovými domy se
služebními byty. Areál by měla doplňovat
dvoutřídní mateřská škola pro 50 dětí, veřejný
park a obchodní prostory v parteru bytových
domů. Trigema říká, že výstavbou těchto nových objektů vznikne několik stovek pracov-
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Park vědy stále nabízí volné prostory
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Úskalí projektu
Objevila se již i první objektivní překážka výstavby, a to kapacita městské čistírny odpadních vod, správněji řečeno naplněná kvóta
města Roztoky pro zatížení ČOV jejími komunálními odpadními vodami. Třetinu kapacity (z 20 tisíc EO) má totiž garantovánu pro
své potřeby VUAB Pharma, neboť městská
ČOV (na základě smluvního ujednání) dočišťuje také průmyslové odpadní vody z výroby.
Na podporu realizace výstavby areálu VTP by
tedy bylo nutné přijmout opatření k vyšší kapacitě ČOV nebo efektivitě čištění, např. její
intenzifikaci. Podle několik let staré studie by
malá intenzifikace ČOV (o 4 tisíce EO) přišla
na cca 55 mil. Kč bez DPH. Takový výdaj je
mimo možnosti města, nehledě na to, že podporovat z obecních prostředků privátní podnikatelský záměr nemá oporu v zákoně. Naproti tomu položení nové dešťové kanalizace
v Žalově je dokonce dříve nebo později nutné
bez ohledu na budování dalších VTP. Oddělovat dešťové vody od splaškových vyžaduje
zákon o vodách, neboť vyšší podíl balastních
dešťových vod v systému splaškové kanalizace
vede ke zhoršení funkce čištění ČOV.
Jsou zde však i další otázky, na které bude
třeba hledat odpověď. V areálu VTP se počítá s mateřskou školou, jak však jasně řekl
Ing. M. Soural, není zatím jasné, zda půjde
o školku soukromou či veřejnou. To je ovšem
zásadní rozdíl, zejména s ohledem na výši
školného, a tedy i sociální dostupnosti. Podle vyjádření generálního ředitele Trigemy
bude záležet na dohodě s městem – rozuměj
na míře spolufinacování, neboť vložená investice se musí, jak řekl, zaplatit. Pokud bych
měl věc posuzovat podle dřívějších nabídek
Trigemy na odprodej části objektu dnešního
hotelu Academic městu, kde se původně počítalo s novou radnicí, tak nepůjde o jednoduché jednání a jeho výsledek se opravdu
neodvažuji předvídat.
Lákavě zní i vybudování nových prostor pro
obchody, jichž se zejména v Žalově nedostává. Je ovšem otázka, zda finanční podmínky

nájmu budou takové, aby tam mohly fungovat nějaké skutečně užitečné obchodní provozy pro tzv. každodenní život, např. obchůdek s potravinami, ne jen banka, pojišťovna,
klenotnictví, kavárna či módní salon.
Stoprocentní nadšení nevyvolává ani jinak
dobrý záměr, že zaměstnanci budou bydlet
přímo v místě a nebudou tedy dojíždět z Prahy či okolí. Tito zaměstnanci budou mít své
rodiny a jejich příslušníci někam do práce či
do školy dojíždět budou.
Některé obavy občanů byly hodně přitažené
za vlasy, jako např. vyjádření, že nic horšího
než areál VTP si zde nedovedou představit.
To já si dovedu představit i daleko horší řešení; nemohu nevzpomenout na nákladní auta
s návěsy plnými pneumatik, která ještě před
20 lety projížděla městem do Barumu. Nehledě na to, že definice „erušící výroba
a služby“ je hodně široká a vejde se do ní kde
co. Nicméně naznačovat nějakou paralelu
s muničním skladem ve Vrběticích je opravdu mimo realitu. Je také nutné vzít v úvahu,
že pokud se nemají Roztoky změnit jen
na noclehárnu Prahy, měly by mít vyvážený
poměr bytových jednotek a průmyslových
a živnostenských provozů. To dělá město
městem.
Reálnější základ již mají obavy, že několik
desítek hlubokých vrtů pro tepelná čerpadla
mohou strhnout vodní prameny ve staré zástavbě Žalova. Bude nutné, aby výsledky
hydrogeologického výzkumu někdo podrobně a kriticky prozkoumal.
Myslím si, že celý problém nejlépe shrnul
radní Ing. Martin Štifter, když směrem k veřejnosti (volně citováno) řekl. Neptejte se,
zda Roztoky potřebují další VTP. Ptejte se,
zda může město v rámci platné legislativy
zabránit soukromému investorovi, aby realizoval na svém pozemku a za své peníze podnikatelský záměr, pokud není v kolizi
s územním plánem. A to tento není.
K tomu je třeba dodat, že firma Trigema dosud
není právoplatným vlastníkem pozemků, má
s majitelem uzavřenu jen smlouvu o smlouvě
budoucí. Kupní smlouvu uzavře jen v případě,

že sežene dostatečné množství budoucích nájemců nebytových prostor a také dostatek zájemců o služební byty. Podle situace potom
firma přijme strategické rozhodnutí o rozsahu
celé investice. K tomu by mělo dojít dle vyjádření Ing. Sourala zhruba do jednoho roku.

Širší souvislosti
Na tomto místě bych mohl své pojednání
ukončit. Leč – v duchu staré moudrosti „Pochybuji, tedy jsem“, se zkusím na věc podívat
také z jiného zorného úhlu. I když argumentace přítomných oponentek projektu byla
poněkud emotivní a ne přesně formulovaná,
ukázala na jeden neblahý jev, který v naší
společnosti zakořenil.
Je otázka „Potřebují Roztoky další tři VTP?“
(resp. dosaďte si další investiční akce typu 122
bytů v Nádražní ulici či dokonce 500 bytových jednotek na Dubečnici) opravdu zcela
nepřípadná, nebo si ji neklademe zkroceni
dnešní realitou? Soukromé podnikání se při
cestě za ziskem otázkami tohoto typu nezdržuje, potřeby obce vesměs nevnímá (i když se
tváří, že ano). Na urbanismus jsme v průběhu
uplynulých 25 let pod tlakem trhu prakticky
rezignovali, takže ptát se na to, zda g enius loci
starobylého Žalova a Levého Hradce unese
tuto hmotově masivní novou výstavbu, se
považuje za zcela nevhodné a naivní. Můžeme
se utěšovat, že nedopadneme třeba jako v nedaleké Dobrovízi, kde se bude (se souhlasem
obce) stavět obří skladový areál Amazon
v sousedství památkově chráněné a patrně
nejzachovalejší barokní návsi v okolí Prahy, či
jako v Tuchoměřicích, kde giga haly tvoří
nové pozadí barokní jezuitské rezidence. Lehké znepokojení vyvolává i fakt, že tzv. „udržitelnost projektu“ je pouhých 5 let, potom bez
ohledu na prostavěné miliony z EU je možné
provozovat v nových objektech prakticky cokoli. I když je to možná námitka hypotetická,
fakt, že nové objekty VTP 1 a PV nejsou dosud plně využity, k tomu přímo svádí.
Stanislav Boloňský (mezititulky red.)

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen
Tetra hnědá a Dominant – černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.
Stáří 14–19 týdnů. Cena 149 –180,- Kč/ ks dle stáří.
Prodáváme slepičky pouze našeho chovu!
Prodej se uskuteční: Ve čtvrtek 9. dubna 2015
Roztoky – u parkoviště rest. Tiché údolí ve 12.05 hod.
……………………………………………………
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky
Případné bližší informace: Po–Pá 9.00–16.00hod, tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
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Bojujeme za lidská práva
a zapomínáme na lidské potřeby
Toto heslo se mi mihlo před očima, když jsem
se známými hovořil o nově založené železniční stanici Praha-Podbaba. Se zájmem sleduji
projekt ke zlepšení městské hromadné dopravy, který, ne snad úplně podle původních záměrů, ale přece jen progresivně spojuje stanice železnice, autobusu a tramvají na okraji
Prahy. Tento dobrý záměr se podařilo i poměrně rychle realizovat a stanice slouží veřejnosti. Potud můžeme být spokojení a chválit
ty, kteří se o výstavbu zasloužili. Nicméně
předmětem naší diskuse byla přízemní, ale
pro každého důležitá věc – zejména teď v zimních měsících, když člověk čeká na vlak, přepadne ho chlad. Někdy ho doprovází i potřeba si odskočit. A tady začíná náš problém.
Kromě betonových koridorů, přístřešku proti
dešti a podchodu zde není nic. Můžete si vyrazit do parčíku směrem k Vltavě, nebo

na druhou stranu přes staveniště k benzinové
pumpě. Pokud zde však požádáte o azyl, budou se na vás tvářit značně nerudně a ani se
jim, jako soukromému podnikatelskému subjektu, nedivím. Cesta na zastávky tramvaje či
autobusu skončí rovněž bez výsledku. Projektanti nebo spíše investoři patrně přepokládají,
že jsme přírodní lidé a poradíme si podobně
jako ve středověku v nějaké úzké uličce...
Poněkud se smutkem se ohlížím na ta stará
nádraží ještě z dob c. a k. Vytápěná čekárna,
pokladna, všude záchody, dosti často i restaurace. Tyto nadbytečně dimenzované
stavby se začaly rušit již za socialismu, např.
zastávka Holešovice (kde vznikl směšně
malý přístřešek na úrovni venkovské zastávky autobusů), ale zdá se, že trend se bohužel
prosazuje i nadále. Zajisté chápu, že je nutné
šetřit, nemáme na investice, na pracovní síly,

a tak se musíme uskrovnit. Jenže někdy to
nejde. Někdy to přijde na každého, ale pokud
to bude v Praze-Podbabě – mohl by se dotyčný... se zlou potázat. Proto hodlám správě
železniční cesty navrhnout, zda by nenamontovala alespoň automat na suché prádlo
nebo na pleny. A tak nám vrtá hlavou otázka,
když v dnešní osvícené době bojujeme halasně za nejrůznější práva, počínaje bojem proti
geneticky pozměňovaným potravinám, dokonce i proti zneužívání a využívání zvířat,
proč zapomínají naši mocní na to, na co
mysleli naši předkové při založení nejen této
železnice do Drážďan, a to v dobách nesvobody a útlaku národů. Možná, že vysvětlení
je docela prosté – na rozdíl od moderní doby
tenkrát i mocní tohoto světa jezdili vlakem.
Martin Štifter, radní

Jak vyrobit problém… a jeho řešení
Přečetl jsem si v minulém čísle reakci Evy
Frindtové na můj článek kritizující plošný zákaz hazardu. Už v předvolební kampani autorka uvedla, že ji k jejímu postoji vede osobní
hořká zkušenost s chorobným hráčstvím
ve svém okolí. Lidsky to chápu – zažil jsem
v blízkém příbuzenstvu závislost jiného druhu
a naprosto se dovedu vžít do pocitu absolutní
bezmoci a frustrace, který taková situace přináší. Přesto si myslím, že by emoce neměly
zastírat chladný úsudek.
Paní Frindtová se dopouští takové malé demagogie, když dává rovnítko mezi hrací automaty
a závislost. Ve skutečnosti jen malé procento
lidí, kteří alespoň jednou ročně hráli na hracím
automatu, spadá pod diagnózu problémového
hráčství – uvádí se 1 až 5 procent (ostatně, alkoholici tvoří také jen malou část z lidí, kteří
pijí alkoholické nápoje). Jinak by třeba takové
Las Vegas, kde jsou automatů tisíce, muselo být
známo jako město závisláků, a nikoli jako centrum zábavy. Je také poněkud nepatřičné, když
se autorka stran zákazu hazardu odvolává
na odborníky v oboru adiktologie. Při vší úctě
k nezpochybnitelné erudici lékařů v oblasti
léčby závislostí, jako je např. MUDr. Nešpor,
neměli by se podle mě pouštět na tenký led
diskusí o regulaci, která náleží spíše do hájemství společenských věd. Padají z nich totiž někdy úsměvné nápady typu, že v prevenci alkoholismu pomůže, když bude v restauraci voda
levnější než pivo. Na druhou stranu je mi
sympatický optimismus paní Frindtové, která
si myslí, že vlády regulují hrací automaty z al-

ODRAZ

měsíčník Roztok a Žalova

truistických důvodů. Jen cynik by se mohl domnívat, že za tím stojí snaha přilepšit fiskálu!
Např. norská vláda zakázala hrací automaty,
aby je víceméně obratem nahradila systémem
videoloterijních terminálů Multix, který provozuje sama. V poslední letech se vlády řady zemí
předhánějí v přijímání nové legislativy upravující udělování licencí k provozování online hazardu. Odůvodnění prevencí patologického
hráčství je dojemné, ale nikdo zase až tak moc
nezastírá, že se prostě v první řadě bojuje o to,
kdo shrábne ty prachy.
Roztocký hazard je ale jen jedním z odstínů –
přijde mi – stále citelnější potřeby politiků řešit
mediálně profláklé „problémy“, které ve skutečnosti málokoho trápí, ale existuje k nim
jednoduché, přímočaré a zpravidla úplně hloupé řešení, jež nevyžaduje od voličů hlubší zamyšlení a které většina veřejnosti přivítá frenetickým potleskem a dotyčného politika posléze
odmění volebními vavříny. V době psaní těchto řádků např. zprávami rezonuje otřesná hromadná vražda v Uherském Brodě. Sotva dozněly výstřely, médii už se rozletěla prohlášení,
zda by se neměla omezit držba střelných zbraní. Když se ale člověk zamyslí, musí dojít k závěru, že problém nebyl v dostupnosti zbraně,
nýbrž v hlavě šílence. Není to zase tak dávno,
co jiný blázen odpálil ve Frenštátě dům plný
lidí, kam předtím nechal unikat plyn, a nikoho
snad nenapadlo vyžadovat pro zřízení plynové
přípojky psychotesty. A pokud už by někdo
chtěl mermomocí preventivně množství zbraní
v populaci nějak upravit, logicky by dávalo

smysl jedině jejich masivní rozšíření, neboť
neozbrojení lidé stojí v takové situaci s holýma
rukama proti střelci zcela bezbranní (a zločinec
si zbraň opatří vždy, zákaz nezákaz).
Na mezinárodní úrovni se před pár lety pod
dojmem teroristických útoků značně diskutovalo plošné zavedení celotělových skenerů
na letištích. To jsou takové „telefonní budky“
za desítky milionů, které umějí udělat obrázek
oblečeného člověka, kde je vidět víceméně, jak
jej Pán Bůh stvořil. Což má být prevence proti
teroristům. Brblalové namítali, že stávající velmi
vysokou úroveň bezpečnosti zlepší opatření téměř neměřitelně, pokud vůbec, ovšem za cenu
ponižujícího zásahu do našeho soukromí
a hlavně za vynaložení neuvěřitelných nákladů,
které ovšem stejně zaplatí pasažéři v cenách letenek. Přičemž teroristický útok na leteckou
dopravu ani tak nebude nikdy možné vyloučit.
Přesto byla zařízeními vybavena řada letišť
hlavně v Americe a Asii za poměrně značné
podpory veřejnosti a pozitivního efektu na výsledovky výrobců skenerů. Na druhou stranu,
mohlo být i hůř. Jiný v té době mediálně diskutovaný nápad problém řešil ještě efektivněji:
všichni pasažéři v průběhu celého letu měli být
připoutáváni k sedačkám...
Moc prosím, nenechme si podsouvat virtuální
problémy a jejich jednoduchá řešení – ani
nemrkneme a přijdeme o další kousek naší
svobody (a peněz). A hlavně, zpravidla míváme dostatek problémů skutečných…
Tomáš Šalamon
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Nádražní 23: zelená inkvizice
Se zájmem sleduji diskusi historičky Šrejberové (Zelení) a pana
Boloňského (Sakura)
na stránkách Odrazu
na téma projektu Nádražní 23. Pro nezasvěcené – jde o komplex bytových domů,
které mají vzniknout naproti nádraží
místo starých skladů a bývalé Wohankovy továrny. Na rozdíl od obou komentátorů se na revitalizaci celého areálu těším. Ruiny na vjezdu do města byly
dlouho naší ostudou.
Celou svou politickou kariéru komunálního
politika společně s ODS prosazuji, aby žádná „vůdčí role politiky“, jak prosazuje paní
Šrejberová, neexistovala a úředníci a politici neustále nepoučovali svobodné občany
nebo firmy o tom, co mají a co nemají.
V poslední době mám navíc často dojem, že
je snad už trestné dělat něco pro zisk. Měli
bychom si uvědomit, že ze zisku se mimo
jiné platí daně a z daní platíme většinu historiček, úředníků i politiků.
Mě nový projekt v Nádražní nikterak ne
uráží a většině lidí je zase lhostejný. Ve zdevastovaných halách byly dříve skladovány

chemikálie a podloží tomu odpovídá – divím se, že to kolegové ze SZ nikdy neřešili.
Naopak teď bojují proti plánům Trigemy
postavit další haly VTP v Žalově, ale možná, že děti zelených dětí budou za sto let
za ty samé haly naopak bojovat. Myslím, že
vjezd do města bude vypadat v budoucnu
lépe, ale je to věc názoru – osobního názoru, který při rozhodování o majetku druhého člověka nemá hrát roli. Je škoda, že se
pro zajímavou starou industriální budovu
nenašlo využití, ale vlastník rozhodně neměl volných několik desítek milionů, aby
ruiny opravil, a neměl pro ně ani žádné
smysluplné využití. Přes to nejede vlak zbytečné fňukání a stesky. Jsou to soukromé
pozemky a město je jen účastník stavebního
řízení, který do jisté míry musí respektovat
záměr vlastníka. Nejsme inkvizice, která
setne mečem každého, kdo má v plánu postavit něco nového. Minulé vedení města
i já osobně jsme se developera samozřejmě
několikrát při jednáních ptali, zda přeci jen
nelze starý objekt nějak využít – bohužel ani
okna nebyla v úrovni podlah, takže by přestavba nebyla prakticky možná.
Město se má soustředit na to, aby výstavba
neomezovala druhé, aby nová infrastruktura
byla v odpovídající kvalitě a byla kompatibil-

ní s tou stávající. Vše navíc je navíc. Důvod,
proč jsem v radě města hlasoval pro odvolání
proti projektu, byl právě ten, že tyto věci nebyly dořešeny. Nebyla dostatečně řešena zejména doprava, což je podle mě věc kritická
i z pohledu bezpečnosti. Zda má projekt
ve finále o pět bytů víc nebo míň, je úplně
jedno.
Jedinou možností, kterak „zachránit“ to, co
na místě stálo dříve, bylo celý pozemek koupit a objekt z našich daní opravit. A zde bych
byl tedy hodně kritický. Město má řešit jiné
věci, které jsou pro občany podstatné – například jsme na štíru s kapacitou čističky
odpadních vod. To snad musí uznat každý,
i když to nenese politické body.
Na co bychom se měli zaměřit nyní, je, aby se
město nestalo majitelem plánovaného divadélka, které by nám developer milerád prodal za 9,5 mil. Kč. V době, kdy je ve škole
krásný multifunkční sál, je to věc nadbytečná, která nás zejména na provozu bude stát
miliony korun. Spolu s ODS se budu snažit,
aby peníze daňových poplatníků zůstaly v jejich kapsách.
Ing. Roman Jandík,
předseda ODS Roztoky,
předseda Finančního výboru a zastupitel

Pojďme chtít za dva miliony korun služby ve veřejné
dopravě aneb esemeska neplatí!
Nedávno jsem cestou
z Prahy do Roztok potkal svého dobrého kamaráda. Neviděl jsem
ho léta, a tak společná
cesta vlakem nabízela
příležitost probrat staré
dobré časy. Kamarád jel
z Prahy-Holešovic vlakem „Libeňákem“ do Roztok. Měl koupenou
SMS jízdenku z pražské MHD a nebyl si jistý,
zda tato platí i ve vlaku PID, či jakou jízdenku si má případně dokoupit. Paní u pokladny
ochotně potvrdila, že SMS platí a stačí jen
dokoupit jízdenku Sedlec-Roztoky.
Náš hovor plynul do okamžiku, než přišel
pan průvodčí. Když mu kamarád hrdě ukazoval SMS a dokoupenou jízdenku z pokladny, suše odvětil: „Esemeska ve vlaku neplatí!“. „A-ha? Nám řekli, že platí,“ na to
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kamarád a nastala rozpačitá chvíle. Já jsem
kamarádova slova potvrdil a chvilku jsme
s průvodčím diskutovali. Nakonec jsme
uznali, že pan průvodčí má vždycky pravdu
a že příště to uděláme dle jeho dobrých rad.
Z jeho strany však představení nekončilo,
došel k plakátu Ropidu na konci vagonu
a přes celý vlak zvolal: „Pojďte se podívat, že
to neplatí!!!.“ Šel jsem k průvodčímu a potvrdil mu, že číst umíme a že opravdu není
třeba dalšího přesvědčování. Znovu jsem mu
zopakoval, že nám tato informace byla sdělena na pokladně a že jsou naše úmysly čisté.
„To by mohl říct každý,“ řekl průvodčí, a to
mě zasáhlo.
Konfliktu jsme se zdrželi, ale pachuť nedůvěry zákazníka, který si v pražské MHD v dobré víře koupí SMS jízdenku, k ní dokoupí
odpovídající jízdné, a někdo, kdo tuto službu

poskytuje, se k němu chová jako k černému
pasažérovi, to zamrzí.
Město Roztoky přispívá Ropidu přes 2 miliony korun ročně. To bych řekl, že nás staví
do role velmi váženého zákazníka. Při projednávání městského rozpočtu na rok 2015
jsem usiloval o to, aby pan starosta při jednání s Ropidem před podpisem smlouvy vylepšil podmínky pro cestující. Stačilo by málo –
například jednat o nastupování a vystupování
do autobusů všemi dveřmi na zastávkách
v Roztokách.
Takhle se na nás totiž Ropid vlastně dívá
stejnou optikou jako zmiňovaný průvodčí
na mého kamaráda – jste všichni potenciální
černí pasažéři a je vás třeba hlídat!
Za 2 miliony korun nevím, nevím...
Martin Matas,
zastupitel za Stranu zelených Roztoky
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Poděkování a lásku vám, maškarám
Letošní 18. ročník Masopustu v Roztokách
a Úněticích pořádalo Sdružení Roztoč
ve spolupráci s Kravínem Únětice, Středočeským muzeem a obcí Únětice.
Děkujeme všem sponzorům a dárcům, kteří
finančně či materiálně přispěli na jeho konání.
Finančními dary přispěli: Město Roztoky,
MŠMT, Pivovar Únětice, Interiéry, exteriéry
– Miroslav Ryneš, Restaurace U Koruny, AŽP
Cyril Mikyška, Caffé Bar Eiffel, Kadeřnictví
Uvarovová, Kavárna ProVás, Prokos, s.r.o.,
Veterinární ordinace p. Šavrdy, Dary přírody
(p. Čábelková), U lasíků, Nikkies fashion
Věcné dary darovali: Lékárna Masarykova ul.,
Renova, s.r.o., Papírnictví Cyrani, Stihl p. Štěpánek, Cyklo Adam, Vinotéka na náměstí, Fyzioterapie a masáže, Magdala, Pekárna Pekara,
Květinářství-keramika Husovo n., MH motor,
p.i.h.a., U Růží, Železářství Žalov, Restaurace
Academic, Parfumerie-hračky, Chovatelské
potřeby, Železářství Roztoky, Květiny, dárky,
keramika. Zvláštní poděkování patří Pivovaru
Únětice za skvělé masopustní speciály.
Zvláště děkujeme všem 95 dobrovolníkům,
kteří se na přípravě Masopustu podíleli
a věnovali celkem okolo 1800 hodin práce.
Masopustní práce zahrnují vše od plánování,
vyřizování potřebných povolení a shánění
sponzorů přes šití, zdobení, lepení, pečení,
grilování, stavění a vožení věcí sem a tam
po několikatýdenní nácvik bubeníků, secvičení předtančení a řízení průvodu několika
tisíc lidí. Děkujeme vám všem!
Za Sdružení Roztoč Zuzana Šrůmová
(Foto: V. Rupeš a P. Brokl)
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Víte, jak se prosadit?
Letos otevíráme další ročník kurzů mediální
výuky – Mediální obraz organizace. Zkušená
lektorka vás naučí, kterak pracovat s médii, jak
v nich prosadit a zviditelnit vaši firmu, organizaci, knihovnu či školu. Začínáme 21. března
sobotním prezenčním dnem, kde se naučíte,
jak mluvit na mikrofon, jak odpovídat na kameru, čeho se vyvarovat při komunikaci s médii, jak reagovat na zvídavé otázky novinářů
například v krizových situacích atd. Poté bude
následovat šestitýdenní distanční e-learningové studium a na závěr studia se opět osobně
setkáte s lektorkou na prezenčním dni 16. května 2015, kde bude probíhat praktický nácvik.

Jak získat práci

Čtyřtýdenní kurz je určen pro všechny, kdo
hledají zaměstnání a chtějí zvýšit svou konku-

renceschopnost na trhu práce. Od 18. března
2015 do 8. dubna 2015 od 18 hodin chystáme
kurz pro všechny, kdo se ucházejí o nové
zaměstnání nebo se na něj chystají po rodičovské dovolené.
Kurz je unikátní tím, že je veden zkušenou
personalistkou z praxe, která pracovala jak
v interním personálním oddělení, tak v personální agentuře. Každá lekce je tedy porovnávána ze dvou hledisek – uchazeče o zaměstnání a toho, kdo jej vybírá. Díky
bohatým zkušenostem lektorky je vám vše
předáno přímo z praxe, dozvíte se tak, co se
opravdu děje v hlavách personalistů – co
sledují a kam míří. Naučíte se napsat životopis, motivační dopis, dozvíte se novinky
a trendy na trhu práce, jak se přichystat
na pohovor atd.

Pravidelná setkání
v Husově sboru CČSH v Roztokách
a v Suchdole (Penzion pro seniory, Na Vrchmezí 8)

•
•

Bohoslužby: neděle v 9.00 hod. Husův sbor
sobota v 9.30 hod. / posl. sobota v měsíci / Penzion pro seniory Suchdol
Biblické hod: středa v 10.00 hod. (modlitební ztišení, pastorační
rozhovory)
úterý v 14.45 hod. Suchdol
čtvrtek v 15.30 hod. v Domově Alzheimer Roztoky
Výuka náboženství pro děti: středa v 13.45 hod. v ZŠ Roztoky
Každou první neděli v měsíci po bohoslužbách: nedělní setkání
dětí event. i rodičů, vyprávění, malování, zpívání, výlety po okolí
Křesťanská kavárna: čtvrtek ve 14.00–15.30 hod. Vždy první
čtvrtek v měsíci – zpívání s harmonikou
Klub Jeroným: čtvrtek ve 20 hod. setkávání střední generace,
rozhovory nad Biblí, o životě a duchovních otázkách

•
•
•
•

• Kolumbárium je otevřeno v neděli 10.00–12.00 hod., ve čtvrtek

14.00–16.00 hod. nebo kdykoli na zazvonění (několik schránek
máme t. č. volných k pronájmu).
Úřední hodiny: pondělí, středa, pátek 9.00–11.00 hod., čtvrtek
14.00–15.00 hod., odpoledne návštěvy v rodinách, v nemocnicích,
DPS

•

Husitská diakonie nabízí pomoc osamělým, nemocným a jejich
rodinám, lidem v těžké životní situaci. Naše pastorační asistentka
pohovoří se seniorem, dohlédne u nemocných, nakoupí, uklidí,
doprovodí k lékaři, na procházce apod. podle vašich potřeb a dohovoru.
Ve čtvrtek od 17 hod. – kaz. Alberto Rocchini – duchovní rozhovory

Chcete vědět, co je pro vaše zdraví prospěšné,
a naopak, co mu škodí? V úterý 24. 3. 2015
od 18 hodin se v Lexiku dozvíte, co je to imunita, jak odolávat konkrétním nemocem, jaký vliv
má strava na náš imunitní systém a jak posílit
imunitní systém u dětí. Beseda je zdarma.
Více na našem www.lexik.cz
V případě jakýchkoli dotazů pište na
info@lexik.cz nebo volejte na 739 035 000.

Mgr. Lenka Červenková, ředitelka

Sbírka šatstva pro Diakonii v Broumově
a humanitární pomoc pro Ukrajinu

Husitská diakonie Církve československé husitské v Roztokách organizuje v pátek 27. března od 15-17 hod. v Husově sboru sbírku
šatstva /deky, povlečení, boty, ručníky apod. / pro humanitární pomoc. Část sbírky půjde, jako již v minulých letech, na pomoc těžce
zkoušeným a trpícím lidem na Ukrajině. Prosím a zároveň upřímně
děkuji za každou otevřenou ruku a srdce.

Velikonoce v Husově sboru

Květná neděle 29. 3. v 9.00 hod. – bohoslužba
Velký pátek 3. 4. v 17.00 hod. Pašije – příběh ukřižování Pána
Ježíše Krista
Bílá sobota 4. 4. v 9.30 hod. – bohoslužba, Suchdol – Penzion pro seniory
Hod boží 5. 4. v 9.00 hod. Vzkříšení – velikonoční bohoslužba
v Husově sboru
Obracím se na vás s prosbou, máte-li internet, prosím o sdělení
e-mailové adresy, abychom vám mohli posílat nové informace
touto formou také během roku.
Jarmila Kučerová

Zveme vás na seminář

•

Máte-li zájem o jakoukoli duchovní službu (křest, sňatek, pohřební rozloučení, návštěvu nemocného doma, v nemocnici či DPS,
o křesťanskou výuku dětí apod.) obraťte se na adresu farního úřadu
či farářku CČSH v Roztokách – tel. 220 951 051.

Beseda: Tajemství imunitního
systému aneb co nám škodí
a co prospívá

Business & Profesional Women Praha II

19. 3. 2015, od 10 do 12.00 hod.

Žena a peníze. Jak řídit své finance a mít je pod kontrolou.
Přednášející: Marcela

Vstup zdarma

Hrubošová

23. 4. 2015, od 10 do 12.00 hod.
Co je životní úspěch a co neúspěch.

Vstup zdarma

Přednášející: Petra

Šimonová

Místo konání: Městská knihovna, Jungmannova 966, Roztoky 252 63
V případě zájmu prosíme o potvrzení účasti na e-mail: lenka.svecova@bpwcr.cz
Spolupracujeme s:

MĚSTO
ROZTOKY
ROZTOCKÉ MATEŘSKÉ CENTRUM
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

Zažijte skauting na vlastní kůži
Právě čtvrt století uplynulo od chvíle, kdy se opět začali scházet roztočtí skauti a skautky. Pokud máte zájem lépe poznat, co skautská
výchova nabízí dětem a mladým lidem, přijďte se podívat na oslavy
našeho 25. výročí. Čekáme vás v sobotu 25. dubna 2015 kdykoli mezi
10. a 16. hodinou na Tyršově náměstí. Bezpečně nás najdete podle
týpí, kuželového stanu severoamerických indiánů, který tu bude stát.
Pro vás a vaše děti připravujeme pořádnou dávku her, soutěží a příležitostí poznat a vyzkoušet si nové zajímavé věci. Věříme, že opravdu
každý si najde to své. V neposlední řadě pro vás bude přichystané
občerstvení v táborové kuchyni.
Skautská tradice v Roztokách sahá až před druhou světovou válku.
Naše činnost byla přerušena v době nacistické okupace i komunistické diktatury. Skauti a skautky vychovávaní v úctě k pravdě, svobodě
a demokracii byli potenciálním nebezpečím pro oba totalitární režimy. Během krátkého uvolnění poměrů v období pražského jara vybu-

Celkové počty skautů a skautek
Roztoky

134 členů ve 4 oddílech

ČR

50 439 členů ve 2 113 oddílech

Svět

40 milionů v 216 zemích a teritoriích

dovali členové roztockého skautského střediska klubovny v Máchově
ulici, ve kterých se po revoluci začali opět scházet a scházejí se v nich
dodnes. Naše klubovny si také budete moci prohlédnout v sobotu 25.
dubna.
Přes 25 let žijeme opět ve svobodě. Již 25 let skauting nejen v Roztokách opět vychovává mladé lidi v duchu přátelství a úcty k tradičním
hodnotám a mravním zásadám. Přijďte a oslavte s námi toto výročí!
Lukáš Hejduk

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

S bolestí v srdci oznamuji
všem přátelům a známým,
že nás navždy opustila moje
drahá maminka

Galina Čáslavková.

Vítání dětí
v Roztokách
Vážení rodiče,

dne 14. 5. 2015
Byla jedna z posledních účastnic hrůzného transportu smrti, který si letos
v dubnu připomeneme 70. výročím.
Zemřela po krátké nemoci
dne 1. března 2015 ve věku nedožitých 90 let.
Děkuji všem za tichou vzpomínku.
Stanislav Čáslavka, syn s rodinou

Budete letos slavit zlatou
nebo diamantovou svatbu?
Městský úřad Roztoky upozorňuje všechny občany města,
kteří v letošním roce budou slavit zlatou (50 let manželství)
nebo diamantovou (60 let manželství) svatbu
a měli by zájem o uspořádání slavnostního aktu, aby kontaktovali
matrikářku města Roztoky Dagmar Vyšehradskou, tel. 220 400 226.
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se pod záštitou starosty města Roztok
uskuteční v nově zrekonstruované zasedací
místnosti Městského úřadu Roztoky slavnostní
akt vítání dětí,
které se narodily v období
od 1. července 2014
do 31. prosince 2014.
Máte-li zájem, aby vaše děťátko bylo v tento den
přivítáno mezi občany města Roztok, sdělte
prosím jméno a příjmení dítěte, datum jeho
narození a vaši adresu na Městský úřad Roztoky,
a to buď e-mailem na adresu
vysehradska@roztoky.cz, osobně u paní
Vyšehradské,
nebo telefonicky na čísle 220 400 226,
a to nejpozději do 20. 4. 2015.
Pozvánka s uvedením místa a času konání bude
včas zaslána. Podmínkou slavnostního přivítání
je trvalý pobyt dítěte v našem městě.
Dagmar Vyšehradská – matrika
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Středočeské muzeum
Otevřeno: středa–neděle 10–18 hodin • Knihovna muzea otevřena: středa 8–12 a 12.30–16.30 hodin • Vstupné: výstavy – základní 50 Kč,
snížené 30 Kč; Zámek – základní 50 Kč, snížené 30 Kč. • V návštěvní době je otevřena kavárnička „Pro Vás“. • Nabídka školám: Objednávky
pro školní kolektivy na tel. 233 029 042, e-mail: propagace@muzeum-roztoky, www.muzeum-roztoky.cz,

Dobřichovické vily
Výstava sídel pražské honorace je od 26. února k vidění v Roztockém muzeu
Malá výstavní síň zámku Středočeského muzea v Roztokách u Prahy hostí výstavu
DOBŘICHOVICKÉ VILY – sídla pražské

honorace, která je k vidění od 26. února
do 20. září 2015. Místo jejího konání nebylo
zvoleno náhodně, vždyť v Roztokách vznikla
vůbec nejstarší villegiatura, vázaná na hlavní
město Prahu.

Vilová architektura známého letoviska vyrostlého v malebné kopcovité krajině na pravém břehu Berounky v části Dobřichovic
zvané Brunšov byla proslulá u nás i v cizině
svojí výstavností již na počátku 20. století.
Pozoruhodná architektura dobřichovické
villegiatury je na výstavě zastoupena souborem 36 vil postavených mezi lety 1880–1945.
Kvalitní současné fotografie tří uměleckých
fotografů, plány vil i dobové fotografie či
pohlednice přiblíží návštěvníkům mimořádnou hodnotu letoviska i osobnosti majitelů
vil.
Není zde opomenuto ani zahradní umění,
které vždy tvořilo důležitou součást zdejší
vilové architektury. Výstava věnovaná sídlům
pražské honorace vznikla díky spolupráci
s Národním památkovým ústavem a Státním
okresním archivem Praha-západ. Záměrem
tvůrců je v následujících letech na výstavu
navázat a postupně představit i jiné význačné
vilové lokality…
Výstava je k vidění na zámku v Malé výstavní síni od středy do neděle: 10–18 hodin.
Pozn.: Malá výstavní síň se nachází v 1. patře zámku; výstava Dobřichovické vily je tak
doplněním stálé expozice Život v letovisku
aneb jak se jezdilo do Roztok na letní byt.

Stálé expozice

interiérů poznáme životní styl „lufťáků“ druhé poloviny 19. století, a to včetně prezentované dobové módy.
Jak bydlel a úřadoval pan správce /
Vrchnostenská správa panství. Nahlédněte, jak a kde bydlel a pracoval vrchnostenský
úředník Lichtenštejnského panství na konci
18. století.
Ateliér Zdenky Braunerové (1858–1934).
Stálá expozice malířky, grafičky, knižní výtvarnice a organizátorky kulturního života.
Slavnostní otevření 13. června 2015!

•
•

Výstavy, akce

•

do 30. 6. 2015: PREDÁTOŘI – obratlovci
proti obratlovcům. Výstava zaměřená
na ryby, obojživelníky, plazy, ptáky a savce,
kteří loví jiné obratlovce; z nich se věnuje
právě a pouze těm, kteří žijí (a rozmnožují
se) ve středních Čechách.
POZOR: PREDÁTOŘI ZA KAČKU! – Máte-li
jméno predátora ve jméně, pak je pro vás každou středu vstupné na výstavu pouze 1 Kč!
…ve Velké výstavní síni.
do 30. 6. 2015: SVĚT HRAČEK – historie
dětské hračky. Hry a hračky mají velmi
dlouhou historii. Střípek z ní, ten skoro poslední stoletý, přináší malým i velkým návštěvníkům Středočeské muzeum v Roztokách. …v Galerie / Kabinetu
10. 3. od 19 hodin: Recitál Dominika
Jetela – příjemný večer (nejen) s hudbou
…v Historickém sále Zámku

•

• Jak se jezdilo do Roztok na letní byt / •
Život v letovisku. Prostřednictvím vilových

Svět hraček v Roztokách

Na výstavě Dobřichovické vily
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Panenky, kočárky, kuchyňky, pokojíčky …
hraček 3 náklaďáky
Hry a hračky znaly děti už ve starověkém
Egyptě nebo Číně. S panenkami, miniaturními vojáčky, káčou či jojem si mohly
hrát děti v antickém Řecku, ve starověkém
Římě byla zase oblíbená hra v kostky.
Ve středověku, v čase rytířských soubojů
si děti hrály na rytíře s dřevěným koníkem
na malé tyči. Zkrátka hry a hračky mají
velmi dlouhou historii. Střípek z ní, ten
skoro poslední stoletý, přináší malým
i velkým návštěvníkům Středočeské muzeum v Roztokách. Ve čtvrtek 12. února
zde začne výstava SVĚT HRAČEK, k vidění je do 30. června 2015 (od středy do neděle v čase 10–18 hodin).
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cátém století přechází na celou škálu materiálů; mnohé klasické hračky se objevují v „novém kabátě“ – jsou z celuloidu nebo kaučuku.

A co přesně v Roztokách
najdeme?

V prostorách Galerie/Kabinetu nám vystavené exponáty přiblíží historii dětské hračky,
a to od roku 1880 do roku 1980. Z doprovodných textů na panelech se například dozvíme, že na vývoji hraček se významně podepsala průmyslová revoluce, která přinesla
nejen nové vynálezy, ale i nové hračky.
V Roztokách zjistíme, že za zlatou dobu
hračky lze považovat druhou polovinu devatenáctého století. Zatímco holčičky dostávají různé typy panenek (v Čechách jsou to
panenky z německých a francouzských továren), kuchyňky, šití a vyšívání, kluci mají
první technické a konstruktivní stavebnice.
Dvacáté století přináší změnu v nazírání
na hračku z hlediska psychologie, sociologie
a pedagogiky. Hračky se stávají svébytným
a specifickým předmětem rozvíjejícím osobnost dítěte, smyslem hry nemá být jen zábava, ale i rozvoj tvořivosti a estetické výchovy.
A tak světlo světa spatřuje nejznámější česká
stavebnice MERKUR, vyráběná od roku
1925 v Polici nad Metují.
Svou jedinečnou roli sehrály v tehdejším
Československu ručně vyráběné látkové panenky s turbanem, které se objevily na trhu
po napadení Habeše (dnešní Etiopie) tehdejší fašistickou Itálií v roce 1935 – bylo otázkou
prestiže a vlastenectví zakoupit tuto panenku
a přispět tím na sbírku (ještě dlouho po válce
mělo Československo v Etiopii velmi dobré
jméno).
A jak to je s oblíbenými plyšáky? První plyšoví medvídci se sice vyráběli v Německu už
před rokem 1900, jejich skutečnou proslulost
přinesl až rok 1903 v USA, kde na počátku
výroby plyšových hraček stál medvídek Teddy (ten získal své jméno od prezidenta Theodora Roosevelta).
Pochopitelně se v běhu času mění i použitý
materiál; od textilu, dřeva a kamene se ve dva-
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Výstavní sál je rozdělen celkem do 5 virtuálních „pokojíčků“ – co část, to jiné časové období a rozdílný typ hraček. Podle autorky výstavy a majitelky sbírky Miroslavy Pecháčkové
patrně nejvzácnějším skvostem nejen první
části, ale celé výstavy, bude panenka s horní
částí těla vyrobenou litím do voskové formy,
pocházející z roku 1825. „Panenka určitě patřila děvčátku z bohaté rodiny. Má tzv. vypichované vlásky, oči ze sklíček a unikátní šaty
S dlouhou sukni, zpod které vyčuhují dlouhé
nohavičky, s balerínami na nohou,“ popisuje se
zalíbením Miroslava Pecháčková (na fotografii právě s popisovanou panenkou). Vedle panenky patří mezi nejstarší vystavované hračky
třeba stáj s koňmi nebo pokojíček s nábytkem
vyrobenými kolem roku 1900, nebo puzzle
a kostky z roku 1860.
Na nejstarší „oddělení“ navazuje domácí loutkové divadlo a hračky z období 1920–1930.
Část věnovaná 50. létům představuje dětskou
pouť s houpačkami, kolotočem a vláčkem:
„Pro padesátá léta, tedy poválečné období
chudoby, je typická domácí výroba. Šikovní
tatínci dokázali z dnešního pohledu téměř
nemožné,“ doplňuje paní Pecháčková.

Závěrečnou, pátou část výstavy uvádí „automobilový park“ i s kdysi oblíbeným bagrem
a náklaďákem. Pro hračkářský průmysl socialistické výroby období 50., 60., 70. a konce
80. let 20. století platilo pravidlo CO SE U NÁS
VYROBILO, TO SE U NÁS PRODALO, jasně vypovídající, že žádné zahraniční hračky
(vyjma těch z NDR) se v ČSSR koupit nedaly:
„Tudíž všichni měli totéž. Na výstavě si zaručeně každý najde svoji hračku z dětství,“ konstatuje s úsměvem Miroslava Pecháčková.
V posledním „pokojíčku“ se seznámíme
i s tvorbou designérky Libuše Niklové a skupiny výtvarníků, kteří se do historie hraček
zapsali vynálezem „spících soch“, tedy figurkami, jejichž tělo často tvořila tzv. harmonika (na fotce panenka Libuška s ostatními
designovými kousky).
Aby byla přehlídka hraček vyráběných v Čechách, na Moravě či Slovensku za posledních
více než 100 let kompletní, doplní je v Roztokách hračky zaměřené na rozvoj drobné
motoriky a plno vystřihovacích archů s bytovým designem, architekturou, odíváním
a technikou. Pro děti je připraven nezbytný
hrací koutek např. s kuličkovou dráhou ze
40. let.
Děti, nenechávejte své rodiče doma. Vezměte je s sebou.
100% v Roztokách najdou hračku svého
mládí 

Co možná nevíte o panenkách:

• První manufakturní výroba vznikla koncem 15. století v německém Norimberku.
• Z čeho se vyráběly: V 17. a 18. století se

kromě dřevěných panenek začaly prosazovat
i panenky lité z vosku. V roce 1810 se hlavičky panenek začaly vyrábět lisováním z rozemleté papírové hmoty (papirmašé), 19. století přineslo do výroby panenek tzv. biskvitový
porcelán, gumu a celuloid. Po II. sv. válce se
objevila další umělá hmota – vinyl.
Jak se zdokonalovaly: V roce 1710 byla
v Německu vyrobena panenka, která mrkala
očima a vydávala zvuk podobný dětskému
pláči, v roce 1737 Paříž představila první
chodící panenku. Začátkem 20. století přišly
do módy panenky nemluvňat, v druhé polovině 20. století panenky začaly mluvit (měly
v sobě zabudovaný el. mechanismus a přehrávaly zvukovou smyčku).
Kdo jim také stavěl domy: Architekt Josef
Gočár vedle domů a interiérů navrhoval
i domeček pro panenky (s kruhovým půdorysem).
Ty, které znázorňují malé dítě, jsou mladší
než figurky dospělých žen.

•
Miroslava Pecháčková
(autorka výstavy Svět hraček)

•
•
Spící sochy
(tvorba designérky Libuše Niklové)

Marcela Uhlíková, Středočeské muzeum
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Kulturní kalendárium – březen, duben
23. 1.–30. 6.

Predátoři – výstava je zaměřena na obratlovce, kteří žijí ve středních Čechách.

Středočeské muzeum, Roztoky

12. 2.–30. 6.

Výstava hraček – stoletá historie dětské hračky.

Středočeské muzeum, Roztoky

So 14. 3.

O čertu Fajkulínovi – loutkové představení pohádky. Od 14.30 hod.

Areál zámku Úholičky

So 14. 3.

Country bál – se skupinou Klikaři, vstupné 80,- Od: 20.00 hod.

Hostinec Na Růžku, Žalov

Čt 19. 3.

Žena a peníze – seminář Od: 10.00–12.00 hod.

Městská knihovna, Roztoky

Ne 22. 3.

Jarní pohádka – spolek roztockých loutkařů Kvítko Od: 15.00 hod.

Sokol, Tyršovo nám.

Ne 22. 3.

Mňau – dětský pohádkový muzikál. Vstupné 80,- Kč. Od: 15.00 hod.

Hotel Academic, Tyršovo nám.

Ne 22. 3.

On a ona aneb potkala jsem Wericha – zábavná talk show Jiřího Wericha Petráška
a Marie Tomsové. Vstupné 180,- Kč. Od: 19.30 hod.

Hotel Academic, Tyršovo nám.

Pá 27. 3.

Sbírka šatstva. Od: 15.00–17.00 hod.

Husův sbor, Roztoky

So–Ne 28.–29. 3. Roztočený víkend – víkendová dílna animovaného filmu pro dvojice či trojice.

Ateliér Roztoč, Havlíčkova 713

Ne 29. 3.

Velikonoční jarmark s bohatým programem pro děti od 13 do 17 hod.

prostranství u MÚ Roztoky

Pá 10. 4.

Jarní slavnost s Beruška Bandem – písničky a hry pro děti od 15.30 hod.

Mateřské centrum Rožálek

So 11. 4.

Mozaikování z keramiky a porcelánu – dílna pro děti i dospělé

Ateliér Roztoč Puchmajerova

Ne 12. 4.

Velikonoční koncert – hosté Václav Kunt (flétna), Lydie Hartlová (harfa). Vstup dobrovolný.
Husův sbor, Roztoky
Od: 15.00 hod.

Čt 16. 4.

Veřejný koncert žáků ZUŠ – hudebního a literárně dramatického oddělení. Od: 18.00 hod.

Historický sál roztockého zámku

Čt 23. 4.

Co je životní úspěch a co neúspěch – seminář. Od: 10.00–12.00 hod.

Městská knihovna, Roztoky

Čt 23. 4.

Koncert učitelů – ZUŠ Roztoky pořádá koncert svých pedagogů a jejich hostů. Od: 18.00 hod. Historický sál roztockého zámku

So 25. 4.

Oslava 25. výročí obnovení skautingu v Roztokách – den plný her, soutěží, pohybových
Tyršovo náměstí a okolí
i rukodělných aktivit pro celou rodinu. Od: 10.00–16.00 hod.

ROZTOKY

a město Roztoky
si Vás dovolují pozvat na již tradiční

VELIKONOČNÍ
JARMARK
Neděle 29. března 2015 od 13 do 17 hod.
prostranství u MÚ Roztoky
stánky s řemeslným zbožím, kytičky, velikonoční věnce,
perníčky, koření, med, medovina,palačinky, zelné placky,
jidáše, mazance,...
pletení pomlázek, výtvarná dílna, jízda na ponících,
živá zvířátka,
zábavný program pro děti „Cesta za velikonočním perníčkem”
Loutkové divadlo Milan Hugo Forman - dvě pohádky
Velikonoční pásmo - Roztocké děti
Lidové tance - taneční skupina ZUŠ Roztoky
Vstup volný
Akce je podpořena grantem města Roztoky
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KULTURA

Městská knihovna informuje
Nabízíme vám výběr z nových knih, zakoupených do městské knihovny
• Naučná
během měsíce února 2015, více informací v katalogu knihovny: knihovna.
roztoky.cz – odkaz Katalog – seznamy a novinky.

•

Beletrie
Hartl, P. Prvok, Šampón, Tečka a Karel
(Je život takový, jaký si páni představovali?)
Moyes, J. Stříbrná zátoka
(Milostný román z Austrálie)
Němec, J. Dějiny světla
(Oceňovaný životopisný román o Františku Drtikolovi)
Ratner, V. Stín banyánu
(Život ve stínu Rudých Khmérů)
Weir, A. Marťan
(Sám na Marsu, odhodlán přežít)

• Detektivky

Cole, M. Pomsta, Marklund, L. Prime time, Melander, J. Krvavý vítr,
Poznanski, U. Pět

• Pro děti a mládež

L’Arronge, L. Knížka samá díra
(Kniha plná skrývaček)
Hunter, E. Válečníci
(Život je boj, zvlášť pokud jste kočka. Komiks)
Sís, P. Pilot a Malý princ
(Známý český výtvarník zpracoval život A. Saint-Exuperyho)
Farndon, J. Co se stane, když–
(si objednáte pizzu, přepnete vypínač či pustíte fén?)

Cermanová, P. Husitské století (Rozsáhlá monografie)
Davis, W. Život bez pšenice (Kuchařka bezlepkové stravy)
O těchto i dalších knihách a také o programu se dozvíte více informací na webových stránkách nebo v MK.

Program na březen:
4. 3. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)
10. 3. Smích (18.30)
18. 3. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)
19. 3. Seminář BPW ČR – žena a peníze (10.00–12.00)
31. 3. Kolumbie – cestovatelská přednáška (18.30)

Na duben připravujeme:
1. 4. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)
7. 4. Smích (vstupné dobrovolné, 18.30)
15. 4. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)
23. 4. Seminář BPW ČR (10.00–12. 00)

Rád bych též upozornil na facebookovou skupinu Roztocká
Kultura, která zve své členy na události, které se v Roztokách
dějí (https://www.facebook.com/groups/711785835577674/)
Více informací na webových stránkách knihovny či ve facebookové
skupině Roztocká kultura (https://www.facebook.
com/groups/711785835577674/)
Za městskou knihovnu
Mgr. Michal Špaček
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Školní okénko
Vážení rodiče,
nejdůležitější událostí měsíce února vždy bývá
zápis dětí – budoucích prvňáků, proto zde přinášíme první souhrnné údaje o počtu přihlášených dětí a budoucích prvních tříd. Jako škola
také podporujeme zájem dětí o technické obory,
proto vyjíždíme, a to nejen kvůli rozdávání vysvědčení, do iQparků či zajišťujeme exkurze
do podniků s technikou souvisejících. Rovněž se
snažíme dětem ukázat, jak pěkné a zajímavé je
naše město i jeho okolí. Proto se už těšíme
na jaro, až nás na našich výpravách bude doprovázet hřejivé slunko. Děti se už samozřejmě nemohou dočkat prázdnin, takže po jarních
prázdninách zase na shledanou.
Věra Zelenková

Zápisy do prvních ročníků 2015/16

V letošním roce k zápisu do základní školy
přišlo v doprovodu rodičů 181 dětí. Zápisy
proběhly 3. a 4. února 2015. Podle informací
rodičů můžeme očekávat přibližně 20 odkladů.
V letošním roce přišli k zápisu i čtyři pětiletí,
kteří nedosáhli šestého roku v požadovaném
termínu do 31. 8. V tomto případě je zahájeno
správní řízení, nežli budou všechny náležitosti
pro vstup do školy vyřízeny. S největší pravděpodobností budou v žalovské budově otevřeny
dvě třídy a v budově Roztoky 4–5 tříd. To přináší pro školu mnoho problémů, jednak prostorových, ale i personálních (budou přijati
noví pedagogové). Chtěla bych poděkovat
všem příchozím i všem, kdo zápis připravovali,
že proběhl v příjemné atmosféře.
Dita Blechová

Exkurze do VTP Roztoky – EATON

Dne 23. ledna se třídy 9. A a 9. B zúčastnily exkurze do firmy EATON zde v Roztokách. Nejdříve jsme si vyslechli výklad a prezentaci o tom,
co vlastně Eaton dělá, k čemu slouží a jaké to je
tam pracovat. Následně jsme se rozdělili do dvou
skupin a šli se podívat na techniku, která se používá k výrobě součástek, jež se zde vyrábějí.
Nejzáživnější byla pro nás asi možnost vyzkoušet si novou techniku Google Glass, která ještě
není v prodeji. Myslím, že si obě třídy tuto exkurzi moc užily. A nejen z toho důvodu, že jsme
dostali skvělé občerstvení, ale i proto, že jsme
měli možnost nahlédnout do firmy, která sídlí
přímo v našem městě.
B. Chládková, 9. A

Pololetní vysvědčení netradičně

Dne 29. ledna 2015 jsme navštívili iQLANDII
v Liberci. Čekal nás simulátor vichřice a země-
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Lexik pro děti
třesení, ohnivé tornádo, zážitek startu raketoplánu a další. Velmi zajímavá a poučná byla
zábavná science show. Nakonec nám paní učitelky rozdaly pololetní vysvědčení. Tento slavnostní den jsme si všichni moc užili.
Žáci 1. A a 2. B

Síla lidskosti

Druhý stupeň naší školy se zúčastnil promítání
filmu o holokaustu Síla lidskosti. Film byl promítán 26. ledna k výročí osvobození Osvětimi.
Žáci zde byli seznámeni se sirem Nicholasem
Wintonem a zjistili, jak a kdy zachránil několik
set židovských dětí před nacisty. Ve filmu byly
i rozhovory s několika zachráněnými dětmi,
které dlouho nevěděly, kdo jim pomohl. Bylo
vidět i setkání sira Nicholase se zachráněnými
dětmi. Pan Winton má několik ocenění a nyní
se sbírají podpisy na jeho nominování na Nobelovu cenu. Film byl velmi poučný a každý by
se měl zamyslet, jestli také někdy někomu pomohl a jak by se cítil jako jedno z těchto dětí.
L. Mládková, 9. A

Výlet do Únětic s 2. C

V úterý 17. 2. se třída 2. C vypravila do nedaleké obce Únětice podívat se na stádo koz, ovcí
a čerstvě narozených jehňátek. Vycházka
v rámci předmětů prvouka a tělesná výchova se
velmi vydařila, ačkoli počasí nebylo právě přívětivé.
Kromě krásné podívané si děti během téměř
tříhodinového výletu vyzkoušely i několik
praktických činností. Nejprve placení v autobusu a přepočítání vrácených peněz, poté se
cestou pokoušely zorientovat ve směrech a prohlédly si naši trasu na mapě. Pro zahřátí i rozptýlení si na louce u oveček zahrály pohybovou
hru na orientaci v okolí. Následovalo pozorování krajiny včetně pojmenování styčných
bodů a okolních obcí. Poté přišla na řadu připomínka tématu „rodiny hospodářských zvířat“ (samec-samice-mládě) formou zvukově
pohybové hry. A samozřejmě došlo i na samotné pozorování bečícího stáda, které nám jeho
majitelka zpřístupnila, poskytla i několik informací o jeho chovu a krmení a umožnila dětem
si jehňátka dokonce pohladit. Po návratu
do školy děti vyplnily pracovní list, který byl
shrnutím získaných poznatků, a nechyběla ani
sladká odměna za správné postřehy, paměť
a pěkné chování.
Pro ty, kdo se chtějí na zvířata zajít podívat, doporučuji vzít vhodnou obuv a vydat se na Holý
vrch, kde je stádo volně přístupné.

Pedagogicko-psychologická
poradna

Od ledna 2015 proběhly díky PPP Lexik
bezplatné screeningy v šesti mateřských
školkách v Roztokách, Libčicích, Úholičkách, Úněticích, Horoměřicích a v Kralupech. Naše speciální pedagožka a psycholožka screeningy vyhodnotily a předaly rodičům
výsledky. Psychologická poradna dále pokračuje přímým kontaktem na poradna-online@lexik.cz i konzultacemi, individuální,
párovou a rodinnou psychoterapií u nás.
Naši speciálněpedagogičtí odborníci se
v současnosti věnují především dětem, které
mají nastoupit letos do školních lavic, aby vše
zvládly co nejlépe.
Desetitýdenní program Grafomotoriky pro
předškoláky zahájíme 19. března 2015 každý
čtvrtek od 16 hodin. Kurz je určen právě těm
rodičům, kteří chtějí dobře připravit svoje
dítě na školu, rozvíjet školní zralost svých
potomků a chtějí se dozvědět, jak správně
dítě motivovat, jak s ním pracovat doma.
Formou her bude rozvíjena jemná motorika
a kreslení jako základ psaní pro dobrý start
do školy. Kurz probíhá za přítomnosti rodičů
pod vedením speciální pedagožky. Děti dostanou zdarma soubor pracovních listů.

Příměstské tábory mají zelenou

Čtvrtý ročník populárního Novinářského
tábora pro děti od 8 do 14 let se letos bude
věnovat zvířátkům a jako správní novináři se
za nimi vypravíme, kam se „normální smrtelník“ nedostane. Tábor proběhne poslední
týden v srpnu 2015. O týden dříve chystáme
otevřít S O S sportovně-turistický tábor,
který bude provázen i anglickým jazykem.
Je určen dětem, které mají rády pohyb, jsou
zvídavé a zajímá je angličtina.
Další tábory Rozjezdy před školou jsou pro
děti k pohodovému zahájení dalšího školního roku 2015/16, k oživení znalostí češtiny,
matematiky a angličtiny. Jsou určené i pro
děti s poruchami učení, či pro děti neposedné. Termíny jsou opět na konci srpna.
Nově letos plánujeme výjezdní intenzivní
jazykové kurzy v Harrachově, které budou
určeny nejen dospělákům, ale i jejich dětem.
Program bude zajištěn tak, aby se rodiče
v klidu mohli dopoledne učit a odpoledne
mohli vzít svoje děti na výlet do nádherného
prostředí Krkonoš.
Více na našem www.lexik.cz
V případě jakýchkoli dotazů pište
na info@lexik.cz nebo volejte na 739 035 000.
Mgr. Lenka Červenková,
ředitelka

Karolína Heřmanová, tř. uč.
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Soutěžní předjaří na ZUŠ
Každý rok vypisuje MŠMT Národní soutěž
ZUŠ. V letošním roce je vypsána v oborech
dřevěné nástroje (flétny, klarinety), žesťové
nástroje (trubka), zpěv a orchestry. Skupiny
nástrojů, které jsem uvedl, jsou pochopitelně
širší, proto vypisuji pouze ty, které obsazuje
naše škola.
Ze školního kola, které proběhlo na konci
ledna, postoupilo do okresních kol 21 dětí.
Široké zastoupení v uvedených oborech neslo zaslouženě své ovoce v podobě řady výborných výsledků, včetně postupů do krajských kol.
Dne 4. února se v Černošicích konala soutěž
zobcových fléten. Veronika Kubánková získala ve 2. kategorii 1. místo s postupem
do krajského kola, Alžběta Matasová 2. místo. V 0. kategorii Alžběta Valtová 1. místo.

Ve 3. kategorii Adéla Černíková a Nikola
Dvořáková 3. místo.
Dne 6. února proběhla v Dobřichovicích
soutěž ve zpěvu. V 0. kategorii získaly Ema
Maršová a Anna Lauermannová 1. místo
s postupem do krajského kola, Veronika
Dvořáková 2. místo. V 1. kategorii Viktorie
Ventová 3. místo. Ve 3. kategorii Barbora
Choutková 2. místo.
Dne 11. února se v Řevnicích konala soutěž
ve hře na dechové nástroje. V oboru klarinet
získal v 1. kategorii Tobiáš Pařízek 1. místo
s postupem do krajského kola, David Duszek
1. místo. Ve 4. kategorii Jan Jursík 2. místo.
V 8. kategorii Markéta Gotschalková 1. místo s postupem do krajského kola. V oboru
příčná flétna získala ve 2. kategorii Lada
Jarošová 1. místo. Ve 3. kategorii Viktorie

MŠ ROZTOKY, HAVLÍČKOVA
MŠ ROZTOKY, SPĚŠNÉHO
MŠ ROZTOKY, PŘEMYSLOVSKÁ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH
PONDĚLÍ 23. 3. 2015 – OD 15:00 DO 17:00
Tento den je možno obdržet žádosti o přijetí do jednotlivých mateřských škol.

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
NA ŠKOLNÍ ROK 2015–2016

Maršová 2. místo. Ve 4. kategorii Magdalena
Holasová 1. místo s postupem do krajského
kola. V 6. kategorii Eliška Budínská 2. místo. V 6. kategorii Filip Šimík 2. místo.
V 7. kategorii Petra Drdová 1. místo s postupem do krajského kola. V oboru trubka
ve 2. kategorii Šimon Kadeřábek 1. místo
s postupem do krajského kola.
V úterý 17. února byla naše ZUŠ pořadatelem
okresního kola soutěže ZUŠ v oboru orchestry. Jediným účastníkem byl náš Komorní orchestr, který podal výborný výkon a po zásluze také postoupil do krajského kola.
Všem soutěžícím i jejich pedagogům gratulujeme a postupujícím přejeme mnoho úspěchů v krajském kole.
MgA. Bohumír Šlégl

Rožálek
Na letošní karneval jsme se začali v mateřském centru připravovat s předstihem – již
ve výtvarných dílnách, které v Rožálku probíhají, si děti mohly vytvořit barevné masky,
bohatě zdobené peříčky, korálky a flitry dle
fantazie malých výtvarníků.
V sobotu 21. února se pak tělocvična pod
školní jídelnou proměnila v taneční sál plný
světelných efektů. Kromě tance si děti mohly
zasoutěžit o sladké odměny, pro rodiče bylo
v herničce tradičně připraveno drobné občerstvení a káva. Celým „maškarním“ odpolednem nás provázel Tomáš Brokl.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě karnevalu v roztockém mateřském centru podíleli,
a městu Roztoky za podporu akce.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PROBĚHNE VE VŠECH TĚCHTO MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH
VE DNECH:
STŘEDA 8. 4. 2015 – OD 14:00 DO 18:00
ČTVRTEK 9. 4. 2015 – OD 14:00 DO 18:00

S sebou vezměte vyplněnou „žádost o přijetí“ (možno obdržet v rámci „dnů otevřených
dveří“ škol, dále bude k dispozici na webových stránkách jednotlivých škol) – do každé
mateřské školy je nutno dodat originál žádosti, rodný list dítěte a občanský průkaz.

Mgr. Hana Fialová, ředitelka MŠ Roztoky, Havlíčkova
Bc. Jana Kellerová, ředitelka MŠ Roztoky, Spěšného
Hana Novotná, ředitelka MŠ Roztoky, Přemyslovská

BAZÁREK jarního a letního oblečení se
bude konat v sobotu 21. března od 15 hod.
Přijďte si koupit, prodat či vyměnit. Příspěvek za prodejní místo je 30 Kč, prosíme
o rezervace předem.
Více o pravidelném harmonogramu MC R
 ožálek
naleznete na www.rozalek.cz

Vendula Tluková
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Tenisové novinky
Vážení čtenáři Odrazu,
sportovní fanoušci, tenisoví nadšenci, ptáte se, co
nového na Žalově? Blíží se
jaro a s ním i možnost přihlásit své ratolesti či sebe
na tenis, a rozvíjet tak své
fyzické, motorické i psychické dovednosti. Nejdříve ale ohlédnutí za zimou.
Vězte, že končící zima přinesla mnoho zajímavého –
pravidelně se v areálu Žalov konají dětské 
turnaje,
oficiální svazové turnaje
i turnaje dospělých –
právě týden před uzávěrkou proběhl turnaj čtyřher, ve kterém jsme
viděli velmi zajímavé souboje. Z vítězství se
radoval pár Částka/Inneman, který v napínavém finále přehrál dvojici Přibyl/Tomáš. Jen
o kousek uniklo finále dobře hrajícím Jarolímkovi s Jakoubkem a Bláhovi s Novákem.
Do svého cíle dospěla i zimní nereliga: v kategorii žactva si poháry pro vítěze odnesli
Přílepáci (Tomáš Kolínek, Marek Smékal),
v ženách byly nejúspěšnější Roztocké rakety
(Petra Dolejší a Aneta Siobosová) a v mužské kategorii potvrdili roli favoritů Radek
Přibyl s Kamilo Tomášem. Všem účastníkům gratulujeme k předvedeným výkonům.

• Pronajmeme byt 1+kk/B v Roztokách

•
•

Jarní nereliga už se chystá a NOVĚ na Žalově bude také DOPOLEDNÍ LIGA pro ty,
kdo jedou krátký-dlouhý týden.
Co pro vás máme přichystané na jaro a léto?
Kromě nereligy také spoustu turnajů, nové
zboží Babolat, mistráky závodních družstev,
předsezonní soustředění, letní kurzy (NOVĚ
NEJEN TENISOVÉ), sportovní tábor, tenisový kemp a mnoho dalších akcí pro vás
i vaše děti… Stačí sledovat naše weby tenis-škola.cz a tenis-zalov.cz.
S přáním krásného dne, týdne a měsíce
Jan Šrámek

Vánoční turnaj
Dne 20. 12. 2014 se odehrál již 7. vánoční
turnaj roztockého LTC ve čtyřhrách.
Turnaje se zúčastnilo 10 deblových párů
z členů roztockého tenisového klubu
a opravdu se bylo na co dívat. Hlavně zápasy
v semifinále a finále byly napínavé.
Po vyrovnaném boji se nakonec stal vítězem
turnaje pár J. Slanec ml. a Z. Šimoník, který
ve finále porazil dvojici K. Janda a M. Uvarov.

lokalita Solníky II. Třetí patro, v bytě vestavěné skříně na míru, kuchyňská linka
s vestavěnými spotřebiči, postele, pračka,
lednička a stůl. K bytu náleží i sklep o velikosti cca 10 m2. Cena pronájmu je
6500 Kč + zúčtovatelné poplatky. Rádi
ubytujeme i zahraniční zájemce, můžeme
poskytnout trvalý pobyt na této adrese.
Kontakt: michaela.ruzkova@ukzuz.cz
nebo 733 342 310
Vyměním byt 3+kk Černý Most za byt
v Roztokách, Dejvicích nebo Petřinách. Telefon večer 737 922 714
Prodám byt 1+kk s balkonem 35 m2,sklep,
4.patro, ulice Najdrova, částečně zařízen,
velmi nízké náklady na bydlení, cena
1 500 000 Kč. Tel. 604 507 334
Přímo od majitele: Nabízím pronájem bytu
3+1, 103 m2, 3. patro, balkon, přímo na náměstí v Roztokách od 1. 3. 2015. Nájem činí
11 200 Kč/měsíc + služby + 3měsíční kauce.
V případě zájmu se písemně obracejte na:
RealSprom, s.r.o., Přemyslovská 1468, 252 63
Roztoky nebo na e-mail info@sprom.cz
Pronajmu byt 1+1, 49 m2, nájem 7500 Kč
bez služeb, 3. patro v činž. domě, internet
zdarma, od dubna. Tel. 728 701 133
Prodám dětské jízdní kolo Olpran, velikost kol je 20x1,75 za 850 Kč. Tel. 607 547 200
Prodám dětské jízdní kolo Rock-Machine,
cena 1500 Kč. Tel. 607 547 200, 723 909 806
Prodám cestovní kufr na kolečkách, tmavošedý, látkový vel. 70x45x27. Velmi pěkný
za 800 Kč. Tel. 723 909 806
Prodám šicí stroj ve skříňce 45 cm, hl. 60 cm,
výš. 75 cm, cena je 1000 Kč. Tel: 776 602 953
Koupím byt v Roztokách 2+kk, 2+1 nebo
3+kk, 3+1. Tel. 724 417 143
Pronajmu byt 1+kk, 34m2 v Roztokách
u Prahy. Slunný byt orientovaný do zeleně
na jihozápad v klidné novostavbě, 1. patro,
nová podlaha, nově vymalováno, balkon
4 m2, sklep 6 m2. Možnost internetu a kabelové televize. Bezproblémové parkování
přímo u domu. Byt možné pronajmout
nezařízený (kuchyňská linka, sprchový
kout) anebo zařízený (pračka, lednice, jídelní stůl, židle, šatní skříň, rozkládací sedačka vhodná ke spaní dvou osob, knihovna, botník, skříňka pod umyvadlo…).
Cena: 7000 Kč měsíčně + poplatky 1500 Kč
měsíčně (zúčtovatelné zálohy), volný od 1. 3.
2015. Tel. 777 282 720, e-mail: daloo@daloo.cz
Koupím vozidla všech značek od r. v.
1995. Platím hotově, převod vozidla zařídím,
rychlé a seriózní jednání. Tel. 721 473 314
Nabízím pronájem bytu 1+kk v Roztokách, balkon, částečně zařízený. Cena
6000 Kč + služby. Tel. 723 645 460

Třetí místo vybojoval rodinný pár J. Brádler
a R. Brádler.
Zároveň děkujeme sponzorům turnaje firmám Austis, Nokian Tyres a Vétoquinol.
Poděkování též žalovské tenisové hale za profesionální a příjemné prostředí.

Za LTC Roztoky M. Uvarov
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PNEUSERVIS
Přílepská 1233 Roztoky

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

lumir.novotny@autohouser.cz
prodej a servis 220911128

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

AUTOSERVIS
Přílepská 1707 Roztoky

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

AUTODÍLY
Přílepská 1233 Roztoky

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

739465534, 731151337 martin.franc@autohouser.cz

