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Přináším ultrarychlý 

do míst, kde ještě nebyl.

Přináším ultrarychlý 

Díky nasazení nových 
technologií můžete mít 
doma mnohem rychlejší 
internet. O2 totiž nově 
nabízí zákazníkům, 
kteří bydlí mimo dosah 
kabelového připojení, 
novou generaci 
bezdrátového internetu  
s rychlostí až 250 Mb/s.

Zrychlování se netýká jen velkých měst, 
ale i regionů. O2 novou technologií po-
krývá už více než 300 tisíc domácností  
a pokrytí neustále rozšiřuje. „O2 přináší 
připojení k internetu prostřednictvím 
sítě 5G do oblastí, kde dříve byly jen po-
malé a nestabilní sítě místních posky-
tovatelů. Proti dnešku tak můžete mít 
internet až desetinásobně rychlejší,“  

popisuje ředitel marketingu fixních 
služeb O2 Martin Čejka.

Rychlé připojení bez práce  
s vedením kabelů
Velkou výhodou 5G Internetu na doma 
je to, že se šíří bezdrátově – zákazníci  
si tedy nemusí lámat hlavu s poklád-
kou kabelů. Signál rychlého internetu 
se šíří vzduchem, pro jeho příjem tak 
postačí malý vnitřní modem. V mís-
tech se slabším signálem jej posílí vnější  
anténa, kterou vám technici společnosti 
sami jednoduše umístí třeba na střechu 
domu. Ničeho se nemusíte obávat, vše 
zařídí technik, který vám poradí, kam 
anténu nejlépe umístit a instalaci zařídí.

„Díky tomu, že pro připojení máme 
vyhrazenou samostatnou frekvenci, už 
zákazníkům nehrozí obvyklé problémy 

jako pomalu nabíhající stránky a sekající 
se videa ve večerních špičkách nebo při 
špatném počasí,“ vysvětluje Čejka. Kro-
mě míst s pomalou rychlostí pevné sítě je 
nová technologie vhodná například pro 
novostavby, kde chybí telefonní přípojky.

Měsíční úspora dvě stě korun
Podstatně rychlejší internet na doma se 
přitom nijak zásadně neprojeví v ceně za 
připojení. Do konce dubna navíc může-
te využít zvýhodněnou cenu, která platí 
po celou dobu trvání smluvního závaz-
ku. Sleva je kombinovatelná se zvýhod-
něním za více služeb od O2, takže za 
připojení o rychlosti až 50 Mb/s zapla-
títe měsíčně od 349 korun.

Více se dozvíte na www.zrychlujeme.cz, 
kde si také můžete ověřit rychlost inter-
netu přímo na vaší adrese.

Nová technologie 5G zrychlí  
domácí internet až desetinásobně 

PLACENÁ INZERCE
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Nejsem příliš aktivní na sociálních sítích. Ale Facebook sleduji 
a čtu. Postupně odfiltrovávám grafomany, lháře a pomatence. 
A pak se v té záplavě informací tu a tam člověk dozví něco zají-
mavého, nalezne cenný odkaz, užitečný tip nebo moudrý citát.

Posledně mě zaujal tento: Upozorni na chybu moudrého člo-
věka, poděkuje ti. Upozorni hlupáka a urazí se.

Do  minulého Odrazu se nám vloudila docela velká chyba. 
Celkem nepochopitelně nám mezi příspěvky zůstal viset starý 

plakát z předvánoční doby, pozvánka na akci, která už dávno proběhla. Ještě nepo-
chopitelnější je slepota celé redakční rady, redaktora i korektorky, že takový lapsus 
nikdo neobjevil. Těm, kteří nás na tuto chybu slušně upozornili, děkujeme. V tom-
to případě bych se ani nedivil ostřejším vzkazům, ale ty se kupodivu nedostavily. 
Nepochybně si pár lidí pomyslelo cosi o beznadějných pitomcích, ale nestálo jim 
za námahu někam to psát.

Aby nedošlo k mýlce, z našeho poděkování neplyne žádný závěr o naší moudrosti, 
na to si opravdu nečiníme nárok. V takhle jasném případě by svou chybu mohl po-
pírat skutečně jenom hlupák.

Snad každý z nás ale zná někoho, kdo je přesvědčen o své neomylnosti, kdo uznává 
jen své vlastní názory a nehodlá o nich diskutovat. Můj zesnulý přítel a učitel Ladi-
slav Kantor pro takové lidi používal trefné označení „majitelé pravdy“.

Obzvláště vydařenou taškařicí je pak střet dvou takových majitelů s  odlišným 
názorem. Poté, co oba čtyřikrát zopakují své stanovisko, aniž by jakkoli reagovali 
na  argumentaci protistrany, si začnou předhazovat politickou minulost, vzdělání, 
psychický stav a nakonec společenskou příslušnost, zkrátka věci, které s předmětem 
sporu vůbec nesouvisejí.

To věru není optimální cesta k tomu, jak někoho přesvědčit o své pravdě. Proto 
také málokdy diskuse končí prohlášením: „Přesvědčil jste mě, něco na tom vašem 
tvrzení bude.“

Tak schválně: už jste podobnou větu někdy použili?  l

� �Jaroslav�Drda
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při předávání masopustního práva maškarám
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INFORMACE Z RADNICE

Soudní�spor�s�developerem
Na podzim roku 2016 jsme vydali regulač-
ní plán pro lokalitu Dubečnice, kde je hlav-
ním vlastníkem pozemků společnost 
Ekospol. Ta následně podala proti městu 
i státu žalobu za omezení vlastnického prá-
va vydáním tohoto regulačního plánu. 
Ve věci bylo letos v únoru v první instanci 
rozhodnuto rozsudkem, kterým soudkyně 
zamítla žalobu a uložila Ekospolu nahradit 
městu a státu náhradu nákladů řízení. Prv-
ní kolo jsme tedy vyhráli. Držme si palce 
i nadále, protože soudní spory s touto spo-
lečností ještě mohou pokračovat. Na konci 
roku 2015 jsme na zasedání zastupitelstva 
města rozhodovali o  variantách územní 
studie pro tuto lokalitu, ze  které pak 
vycházel i regulační plán. S odstupem času 
lze konstatovat, že tehdejší rozhodnutí 
zastupitelstva, jež nebylo jednomyslné, 
bylo moudré. Rozhodli jsme se totiž, že bu-

deme postupovat striktně v  souladu 
s platným územním plánem. Na stole byly 
i varianty, které šly nad jeho rámec a zna-
menaly by větší regulaci. Kdyby tenkrát 
zastupitelstvo rozhodlo jinak, mohli jsme 
mít nyní velké problémy. Zpětně všem, 
kteří tehdy hlasovali pro variantu v soula-
du s územním plánem, děkuji.

Tlaková�pásma�Žalov
V  druhé půli února zahájil vítěz soutěže, 
firma Ridera DIS, s.r.o., práce na výstavbě 
nového vodovodu v Žalově. Jedná se o po-
ložení nového vodovodního řadu v  roz-
sahu od  vodojemu Žalov po  křižovatku 
ulic Přemyslovská a Husova v celkové dél-
ce jednoho kilometru. Součástí je i 32 vo-
dovodních přípojek v celkové délce 90 me-
trů. Nový vodovodní řad o  průměru  
200 milimetrů zabezpečí plynulé zásobo-
vání pitnou vodou horního a  dolního 

Žalova bez potřeby provozování a budová-
ní posilovacích čerpacích stanic. V návaz-
nosti na  předchozí nové vystrojení žalov-
ského vodovodu zabezpečí nový vodovod 
i zvýšenou kvalitu dodávané pitné vody. Se 
zbudováním vodovodu jsou spojeny roz-
sáhlé zemní práce, které zasáhnou zejména 
ulice U Školky a Přemyslovskou. Po dobu 
výstavby bude nutno počítat se zúženým 
profilem v těchto ulicích a mírným sníže-
ním průjezdnosti. Nicméně výstavba bude 
probíhat po relativně krátkých úsecích tak, 
aby byla související dopravní omezení mi-
nimální. I  přesto si vás dovoluji požádat  
o shovívavost v průběhu stavebních prací. 
Předpokládaný termín ukončení je konec 
září 2019.  l

S pozdravem

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás seznámil s aktuál-
ním děním v našem městě.

Slovo starosty

Souhlasili s  podporou nadějnému spor-
tovci Jakubu Čechovi, který naše město 
reprezentuje v  motokrosu, a  zaštítili roz-
tockého Drsoně. Souhlasili s  podmínka-
mi, za nichž jsou naším městem poskyto-
vány pečovatelské služby obyvatelům 
Únětic, vzali na  vědomí zápis ze sociální 
komise a souhlasili s navrženými příspěv-
ky pro potřebné. Stejně tak souhlasili 
s  příspěvkem pro nezletilé žáky základní 
školy.

Radní souhlasili s  rozdělením hospodář-
ského výsledku základní umělecké školy 
a též s prodejem školního vozidla z důvodu 
jeho špatného stavu, kývli na přesun částek 
v  rámci rozpočtu školek a  školy a  vzali 
na  vědomí informace ze zasedání školské 
rady ZŠ. 

V  bloku prodejů a  odkupů pozemků 
rada doporučila zastupitelstvu odložit zá-
měr prodeje pozemku 2994/34 v  Žalově 
a souhlasila též s výpůjčkou části pozem-

ku 2567 v Třebízského ulici pro účel provo-
zování trialové dráhy pro malá, dálkově 
ovládaná autíčka.

Radní uložili městské policii, aby sou-
částí její zprávy byla i  statistická data 
z  nově instalovaného radaru v  Nádražní 
ulici. 

Rada města souhlasila se zkrácením vý-
povědní lhůty dohodou v  městském bytě 
v Braunerově ulici. 

Nekonečný příběh opravy zdi potoka 
v ulici Potoky pokračoval: rada zadala od-
boru správy města vypracovat projektovou 
dokumentaci a  v  letošním roce realizovat 
první etapu úprav. Pro vysvětlení dodám, 

Hlavním tématem se stalo praní prádla 
ve dvou roztockých školkách. Po vášnivé 
debatě však bylo rozpočtové opatření 
na  mzdové náklady jednomyslně schvá-
leno.

Zastupitelstvo nesouhlasilo s  žádostí 
o  prodej městského pozemku v  lokalitě 

zemníku, kde bude v budoucnu v souladu 
s  regulačním plánem výstavba, a  to 
do  doby, než budou schváleny konkrétní 
podmínky plánovací smlouvy a  výstavby 
v této lokalitě. Dále bylo schváleno vypořá-
dání majetkoprávních vztahů u  jednoho 
pozemku v ulici Legií.

Zastupitelstvo dále vzalo na vědomí zápisy 
z jednání rady města, zápis ze školské rady, 
zprávu městské policie a  informace 
o  územní studii Solník a  o  zpracovaných 
územních studiích obecně. 

 l

Jan�Jakob
starosta města Roztoky

O čem jednala únorová městská rada

Únorové zasedání zastupitelstva

Radní, kteří se zkraje února sešli v plném počtu, jednali  
o výroční zprávě týkající se vyřizování stížností a petic 
a schválili ji.

Únorové zastupitelstvo se kvůli školním prázdninám konalo 
již tři týdny po zastupitelstvu lednovém, a proto byl program 
chudší než obvykle.

Jan�Jakob
starosta města Roztoky
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Jak je jistě všeobecně známo, celá silnice 
nepatří městu, ale Středočeskému kraji. 
Rekonstrukci této silnice organizuje, zadá-
vá a platí Středočeský kraj. Připomenu, že 
s první myšlenkou na rekonstrukci průta-
hu přišel kraj někdy v  roce 2009. První 
projekt rekonstrukce byl poměrně velkory-
sý a zahrnoval i Přemyslovskou ulici. Pro-
jektanti, ateliér PUDIS, a. s., ovšem zásad-
ně podcenili majetkoprávní vztahy, a poté 
co jim ani jeden vlastník pozemku nedal 
souhlas se záměrem, byl projekt načas ulo-
žen k ledu.

PROBUZENÍ PROJEKTU

Práce na projektu byly vzkříšeny po něko-
lika jednáních našich městských zástupců 
na  krajském úřadě v  letech 2013 a  2014. 
Aby byl rozsah projektu únosný, byl zredu-
kován o  ulici Přemyslovskou. Tehdy kraj 
přislíbil, že práce na záměru obnoví, a sdě-
lil, že se naskytla příležitost financovat pro-
jekt z dotace IROP (Integrovaný regionální 
operační program). Realizace záměru se 
tak začala jevit reálně. Není to zrovna malá 
částka – cena je (velmi hrubě) odhadována 
na 180 milionů korun.

Investorem záměru nakonec není kraj, 
ale KSÚS (Krajská správa a údržba silnic), 
což je příspěvková organizace Středočeské-
ho kraje. Zástupci KSÚS s  námi jednají 
vstřícně a ochotně nás zvou na veškerá jed-
nání, která se týkají projektu. Naše připo-
mínky berou vážně a ve valné většině se je 
snaží zapracovávat.

TERMÍNY PŘÍPRAVY STAVBY  
(PROJEKTU)

Jako u  většiny projektů i  zde se původně 
plánovaný termín značně protahuje. Je to 
způsobeno zejména průtahy při jednáních 
s majiteli dotčených parcel a též komplika-
cemi při uzavírání smluv o  vyvolaných 
přeložkách technické infrastruktury (ply-

novody, elektrické kabely, telefon atd.). 
Správci těchto sítí jsou téměř vždy olbřímí 
společnosti, s  komplikovanou strukturou 
a  se složitými schvalovacími procesy na-
příč jednotlivými odděleními. Jednání 
s  nimi je zdlouhavé a  značně protahuje 
proces povolování stavby.

Původní termín na  získání územního 
rozhodnutí byl v  létě 2018. Ten je již 
za  námi, nyní to podle všeho vypadá, že 
bude územní rozhodnutí vydáno někdy 
koncem dubna 2019, a  pokud vše půjde 
hladce, pravomocné by mohlo být na kon-
ci května. Snad nenastanou další kompli-
kace.

Termín pro podání žádosti o  dotaci 
z  IROP je podle posledních informací  
31. května 2019. Bude to tedy s odřenýma 
ušima, ale mělo by se to stihnout. Slíbili 
jsme projektantům podporu při jednání se 
stavebním úřadem. To je ale tak maximum, 
jak to můžeme jako město ovlivnit.

Uvedená dotace samozřejmě zaplatí 
pouze vlastní komunikaci a vše, co s její re-
konstrukcí souvisí. Některé chodníky a čis-
tě městskou infrastrukturu si budeme mu-
set zaplatit z  vlastní (městské) kapsy. 
V současné době hledáme vhodný dotační 
titul, ze kterého by se alespoň část nákladů 
dala pokrýt. Městu se samozřejmě v  po-
kladně zbytečné zlatky neválejí.

ROZSAH PROJEKTU

Projekt rekonstrukce průtahu zachovává 
ve většině trasy stávající šířkový profil uli-
ce. V některých místech se mírně rozšiřuje, 
případně se doplňuje střední dělicí pruh. 
Ten opticky zúží oba jízdní pásy, od čehož 
si slibujeme zpomalení dopravy ve městě. 
Budou doplněny obrubníky, chodníky 
tam, kde nejsou, vyřešeno odvodnění, kte-
ré je nyní v žalostném stavu. Budou upra-
veny všechny křižovatky s místními komu-
nikacemi a  sjezdy na  pozemky tak, aby 
odpovídaly platným standardům. 

Rekonstrukce silničního průtahu městem
Po nějaké době opět přinášíme informace o vývoji prací na projektu rekon-
strukce krajské silnice č. II/242, III/2421, III/2422, tedy hlavního silničního 
průtahu městem – ulic Nádražní, Lidická a Přílepská. 

 ➔

že projekt bude obsahovat kompletní úpra-
vu zdi, ale budeme opravovat zatím jen 
nejpoškozenější místa. Oprava zdi potoka, 
kterou roky zanedbávalo Povodí Vltavy 
a kterou naše obec převzala v neutěšeném 
stavu, bude velmi nákladná. 

Rada vyslechla informaci místostarosty 
T. Novotného o volbě nového představen-
stva svazku obcí postižených provozem le-

tiště a  požádala ho, aby zjistil možnosti 
měření exhalací z  provozu letiště z  pro-
středků PAR (Prague Airport Region – 
svazek obcí).

Radní obdrželi informaci o pokroku při 
odstěhování koní z  ulice Nad Vltavou 
na  Holý vrch (pravděpodobně březen či 
duben) a také informaci radního M. Štifte-
ra k ČOV. Seznámili se i s tím, že v dubnu 

či květnu započnou práce na  sanaci skal 
v našich serpentinách. 

� l

Dopravní�omezení�
V dubnu a v květnu nás čeká 
nepříjemné dopravní omezení. 
Stav zvětralých skal nad serpen-
tinou je už poměrně nebezpečný, 
proto správce krajské komuni-
kace přistoupil k jejich sanaci. 
Dojde k prořezání náletů, jejichž 
kořeny skálu narušují, svah bude 
částečně stabilizován a budou 
instalovány nové ochranné sítě. 
Tyto práce si bohužel vyžádají 
omezení provozu v serpentině. 
Bude uzavřena polovina vo-
zovky a doprava bude řízena 
světelnými semafory. Přesné 
datum zahájení a trvání prací 
bude oznámeno na webových 
stránkách města. l

Vítání�dětí�
Vážení rodiče, dne 16. května 
2019 se pod záštitou starosty 
města Roztok uskuteční slav-
nostní akt vítání dětí, které se 
narodily v období od 1. července 
2018 do 31. prosince 2018.

Máte-li zájem, aby vaše děťátko 
bylo v tento den přivítáno mezi 
občany města Roztoky, sdělte 
prosím jméno a příjmení dítěte, 
datum jeho narození a vaši 
adresu na Městský úřad Roztoky, 
a to buď e-mailem na adresu 
korunkova@roztoky.cz, osobně 
u paní Korunkové, nebo telefo-
nicky na číslo 220 400 226, a to 
nejpozději do 30. dubna 2018.

Pozvánka s uvedením místa 
a času konání bude včas zaslána.

Podmínkou slavnostního přivítá-
ní je trvalý pobyt dítěte v našem 
městě.  l

Ivana�Korunková
matrika

Tomáš�Novotný
místostarosta
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Křižovatka na Tyršově náměstí by měla být 
provedena mírně vyvýšená, s  odlišným 
materiálem (dlažba) tak, aby řidiče psy-
chologicky nutila ke zpomalení.

Plánuje se úprava přechodů, tam, kde to 
šířkové poměry dovolí, bude v rámci střed-
ního dělicího pruhu zřízeno na přechodu 
„odpočívadlo“. Pro autobusy budou ve 
všech zastávkách zálivy.

Celkově je projekt koncipován tak, aby 
především zvýšil bezpečnost a  plynulost 
dopravy v Roztokách, zejména té pěší.

CYKLISTÉ

Vedle silnice podél Dubečnice, v  úseku 
od restaurace na Vrškách až k Tescu, bude 
proveden širší chodník (3 metry), umožňu-
jící bezpečný pohyb cyklistů společně 
s  chodci. Tato cyklistická stezka umožní 
bezpečný pohyb cyklistů ze Žalova směrem 
do lokality Na Vrškách a do nové Dubečni-
ce. Cyklostezka bude navazovat na  cyklo-
trasy vedené po  místních komunikacích 
uvnitř obytných lokalit. Předpokládá se její 
využití hlavně dětskými cyklisty, kteří jezdí 
například do Skauta nebo Sokola.

Taktéž přímo v dopravním prostoru ko-
munikace budou ve  většině úseků vyzna-
čeny pásy pro cyklisty nebo piktogramové 
značky. Ty jsou prioritně určeny spíše pro 
dospělé cyklisty – „chvátače“.

KRUHOVÝ OBJEZD V ŽALOVĚ

Kruhový objezd v Žalově nyní, k našemu 
zklamání, součástí záměru není. Částečně 
zasahuje do soukromých pozemků společ-
nosti TALORA, stejně jako rozšířená va- 
rianta silnice od Tesca se středním dělicím 

pruhem. Jednání s  jejími vlastníky byla 
v dané době zdlouhavá a bez vidiny výsled-
ku. Férově je třeba říci, že to nebylo zavině-
no jejich neochotou jednat, ale spíše ne-
schopností naší justice – na  pozemcích 
vázlo zatížení, které tam nepatřilo. Proto 
byl záměr z  projektu vyňat, aby nedošlo 
k neúměrnému zdržení inženýringu a tím 
pádem asi zastavení celé stavby. Nicméně 
s vlastníkem pozemků nyní jednáme, poté 
co se soudy konečně rozhoupaly, a  dovo-
lím si tvrdit, že jednání míří správným 
směrem. Tedy výsledku se možná dočkáme 
v  dohledné době. Následně se pokusíme 
společně s  investorem najít cestu, jak 
v tomto úseku projekt změnit a realizovat 
s kruhovým objezdem a rozšířenou varian-
tou komunikace se středním pruhem 
v úseku Tesco – rozcestí Žalov.

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Co se začátku a  konce výstavby týče, to 
v  současné době těžko odhadovat. Velmi 
hrubým odhadem by stavba mohla započít 
na  začátku roku 2020, přičemž délka vý-
stavby se dá odhadnout na  dva roky. Re-
konstrukce bude probíhat po úsecích, smě-
rem od ulice Nádražní. Zde je ještě nutné 
poznamenat, že úsek od restaurace Koruna 
ke křižovatce s ulicí Riegrova bude zajišťo-
vat nikoli kraj, ale na své náklady develo-
per obytného souboru Nádražní v souvis-
losti s výstavbou tohoto obytného souboru. 
Jsme s ním ve spojení a práce s ním budou 
koordinovány. Jednání jsou vstřícná.

V  některých etapách výstavby, zejména 
při rekonstrukci serpentiny, bude nutné 
ulici uzavřít zcela a řešit dopravu z horních 

Roztok přes Únětice, jak tomu ostatně bylo 
například během povodní. Bude to jistě 
komplikace jak pro dopravu soukromou, 
tak pro MHD, a budeme se snažit tlačit in-
vestora i  dodavatele k  minimalizaci doby 
takovéto uzavírky. Nicméně je to nevyhnu-
telné. Na ostatních úsecích bude maximál-
ní snahou nechat průjezdnou vždy alespoň 
jednu polovinu silnice (na semafory), pří-
padně krátkodobě řešit objízdné trasy 
vnitřkem města, po  místních komunika-
cích. 

Toto všechno bude řešeno v projektu pro 
stavební povolení, který začne být zpraco-
váván nyní. Budeme se snažit být co nejví-
ce „u toho“ a projektanta a investora „hlí-
dat“.

Snad se nového průtahu dočkáme v ro-
zumné době a snad komplikace, které jistě 
v rámci realizace nastanou, poneseme sta-
tečně.

Projekt průtahu naleznete na městském 
webu.  l

Za cenné podněty a připomínky patří díky paní 
zastupitelce Evě Sodomové, člence redakční rady.

Zdeněk�Richter
radní

Kdo? Technické služby. I kdyby na fejsbů-
ku byly sebedivočejší debaty a mnoho iro-
nie i nápadů, jak lépe a radostněji mají pá-
nové z technických služeb pracovat, tvrdá 
práce, kterou zaměstnanci TS v čele s Jose-
fem Sládkem odvádějí, bude jen a  jen 
na nich. 

Děkuji jim za  nasazení, které v  letošní 
zimě odvádějí. Spoluobčany chci ujistit, že 
ředitel TS i  já budeme usilovat o  to, aby 
tým TS posílili noví pracovníci. V  době, 
kdy pro náročnou fyzickou práci málokdo 
zrovna hoří a  kdy chybějí pracovní síly 
ve  všech profesích, to nicméně může být 
marná snaha. Prosím proto o  realistický 
přístup.

� l

Tomáš�Novotný
místostarosta 

Nezastaví se… Příspěvek seniorům starším 65 let a občanům, držitelům průkazu ZTP 
a ZTP/P s trvalým pobytem v Roztokách, na dopravu k lékaři  

MÚ Roztoky připomíná všem seniorům 
starším 65 let s trvalým pobytem 
v Roztokách a držitelům průkazu pro 
zdravotně postiženého bez ohledu 
na věk, že si mohou na MÚ požádat 
o příspěvek na dopravu k lékaři 
a do lékárny po Roztokách nebo 
do Prahy, Velkých Přílep a zpět.  
K dopravě lze využít jakoukoli taxi-
službu, včetně dopravní služby pro 
handicapované.

Výše finančního příspěvku:

n�na jednu jízdu k lékaři a do lékárny 
po Roztokách 50 Kč (k lékaři a zpět 
celkem 100 Kč); 
n�na jednu jízdu k lékaři do Prahy,  
Velkých Přílep 100 Kč (zpět z Prahy,  
Velkých Přílep dalších 100 Kč); 
n�držitelé ZTP na jednu jízdu po Roz-
tokách k lékaři a do lékárny ve výši 
100 Kč (k lékaři a zpět celkem 200 Kč)

Příspěvek bude proplacen po před-
ložení originálu dokladu o zaplacení 

dopravy (je možné předložit najednou 
více nastřádaných účtenek) a vyplnění 
žádosti. Účtenky je možné předat osob-
ně nebo prostřednictvím blízké osoby 
na Městský úřad Roztoky, odd. sociální 
a DPS, pí Kalinové (tel. 220 400 228, 
mobil 733 123 658) nebo pí Ko-
courkové (tel. 220 400 229, mobil 
734 446 118). Tyto pracovnice násled-
ně zajistí výplatu příspěvku seniorovi 
v pokladně úřadu nebo na uvedený 
účet. V případě, že má žadatel sníže-
nou pohyblivost, nemůže sám nebo 
prostřednictvím blízkých či známých 
osob předložit doklady na MÚ, prosím 
kontaktujte výše uvedené pracovnice, 
které po dohodě zajistí sepsání žádosti 
a realizaci výplaty příspěvku.

Příspěvek na dopravu uskutečněný 
ve IV. čtvrtletí bude proplacen nejpoz-
ději do 15. ledna následujícího roku.  l

M.�Kalinová
odd. sociální a DPS OVSV

Michal�Hadraba�
místostarosta
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n�Dne 1. 2. oznámena krádež zboží v pro-
dejně Albert na  Tyršově náměstí s  tím, že 
podezřelé osoby byly zadrženy pracovníky 
prodejny – nezletilé podezřelé osoby pro-
nesly přes pokladny zboží z prodejny, aniž 
by toto zboží zaplatily, u východu z prodejny 
byly zadrženy pracovníky prodejny, ke krá-
deži se doznaly, odcizené zboží vrátily, 
vzhledem k věku předáni zákonným zástup-
cům – rodičům, kvalifikováno a  šetřeno 
jako podezření z přestupku proti majetku.
n�Dne 2. 2. oznámena ležící osoba na chod-
níku u hotelu Academic – výjezd na místo, 
zjištěna hlídce dobře známá osoba, která 
byla v  podnapilém stavu a  spala, osoba 
vzbuzena a odeslána do místa bydliště.
n�Dne 2. 2. ve schránce důvěry MP Rozto-
ky nalezena platební karta Mastercard GE 
Money Bank – nalezená karta odeslána 
příslušnému bankovnímu ústavu.
n�Dne 3. 2. oznámeny spadlé stromy pod 
tíhou napadaného mokrého sněhu v  Ti-
chém údolí (za závorou) v místě u Únětic-
kého potoka v oblasti Malého háje – vzhle-
dem k  nebezpečí pádu dalších stromů 
a nebezpečí, že by mohlo dojít ke zranění 
procházejících osob, bylo využito ustanove-
ní § 15 z. č. 553/1991 Sb. a  byl zamezen 
vstup do  tohoto místa za  využití pásky 
„Městská policie – zákaz vstupu“, předáno 
správci lesa, který následujícího dne prove-
dl pořezání spadlých stromů.
n�Dne 3. 2. ve schránce důvěry MP Rozto-
ky nalezen černý dálkový ovládač bez to-
várního označení – uložen na MP Roztoky, 
nález zveřejněn na  webových stránkách 
MP Roztoky a města Roztoky.

n�Dne 3. 2. ve  večerních hodinách ozná-
meno provozovatelem restaurace Na  Vrš-
kách, že má v restauraci hosta, který odmí-
tá zaplatit útratu – výjezd na místo, osoba 
ztotožněna, provedena lustrace, provozo-
vatel restaurace poučen o dalším postupu. 
n�Dne 4. 2. ve večerních hodinách v rámci 
hlídkové činnosti zjištěn v  serpentině ne-
sjízdný stav vozovky, provoz zablokovaly 
autobusy, a  zároveň zjištěna drobná do-
pravní nehoda mezi dvěma osobními vozi-
dly – na místo přivolán posypový vůz, aby 
zprůjezdnil tuto komunikaci, mezitím pro-
voz pro ostatní vozidla usměrňován, 
po posypání vozovky provoz obnoven, 
n�Dne 4. 2. ve večerních hodinách cestou 
PČR oznámena žádost o  prověření ozná-
mení, že na autobusové zastávce na Tyršo-
vě náměstí se nachází silně podnapilá oso-
ba, která nekomunikuje – výjezd na místo, 
zjištěna totožnost osoby, která neovládala 
své jednání a  nekomunikovala, na  místo 
přivoláno vozidlo lékařské záchranné služ-
by, lékař rozhodl o převozu do nemocnič-
ního zařízení, kvalifikováno a šetřeno jako 
podezření z přestupku proti veřejnému po-
řádku.
n�Dne 6. 2. ve  večerních hodinách ozná-
mena krádež zboží v prodejně Albert s tím, 
že podezřelá osoba byla zadržena pracov-
níky prodejny – výjezd na místo, zjištěno, 
že podezřelá osoba si v prostoru prodejny 
vzala z regálu zboží, toto ukryla pod bun-
du, při placení toto zboží nenahlásila 
a prošla s tímto zbožím, aniž by jej zaplati-
la, u  východu z  prodejny byla zadržena 
pracovníky ostrahy prodejny, ke krádeži se 

podezřelá osoba doznala a odcizené zboží 
vrátila, kvalifikováno a šetřeno jako pode-
zření z přestupku proti majetku, který byl 
s podezřelou osobou vyřešen po provede-
né lustraci uložením blokové pokuty v pří-
kazním řízení na místě.
n�Dne 6. 2. ve  večerních hodinách ozná-
meno, že na autobusové zastávce na Tyršo-
vě náměstí stojí autobus PID, ve  kterém 
došlo ke konfliktu mezi řidičem autobusu 
a cestujícími, 4 osoby se během cesty cho-
valy hlučně, obtěžovaly ostatní cestující 
a po napomenutí ze strany řidiče jej začaly 
slovně napadat – zjištění totožnosti osob, 
osoby opustily autobus, šetřeno jako poru-
šení přepravního řádu.
n�Dne 7. 2. v rámci hlídkové činnosti kont-
rolována v  místě stanoviště kontejnerů 
na tříděný odpad Na Sekeře v Lidické ulici 
osoba, která odkládala tříděný odpad 
mimo kontejnerové nádoby (jednalo se 
o plasty a papír) – zadokumentováno, kva-
lifikováno a šetřeno jako podezření z pře-
stupku proti veřejnému pořádku, který byl 
s podezřelou osobou vyřešen po provede-
né lustraci uložením blokové pokuty v pří-
kazním řízení na místě.
n�Dne 7. 2. v rámci hlídkové činnosti bylo 
v  ulici Rýznerova nalezeno vozidlo Ford 
Tranzit, které bylo odcizeno dne 5. 2. 
v Roztokách a které prochází databází pát-
rání po  odcizených vozidlech – zajištění 
místa nálezu, přivolána hlídka PČR Libči-
ce, která si nalezené vozidlo převzala.
n�Dne 7. 2. ve  schránce důvěry nalezena 
Lítačka –  uložena na MP a v následujících 
dnech zaslána vydavateli, firmě ICT.

Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 1. do 28. 2. 2019:

 ➔

Vážení rodiče,
zhruba od konce března až do konce škol-
ního roku, celé velké prázdniny a pravdě-
podobně ještě i v měsíci září budou v ža-
lovské škole probíhat stavební práce, které 
se dotknou celého provozu školy.

Dovolujeme si vás poprosit o pochopení 
a  spolupráci při této nestandardní, avšak 
nezbytné stavební akci, kterou nejde řešit 
jinak než za provozu školy.

Cílem této akce je nástavba staré části 
školy nad školní jídelnou. Vzniknou nám 
zde tři nové učebny, bude rozšířena školní 
jídelna, upravena kuchyně, úpravou pro-
jdou i  šatny dětí. To ovšem znamená, že 
všichni, děti, pedagogové a ostatní perso-
nál, prožijí náročné období. Období, které 

se bude muset řešit i  případnou úpravou 
rozvrhů, větším pobytem dětí venku i bě-
hem vyučování. Je třeba počítat se zvýše-
nou hlučností a prašností.

Vzhledem k tomu, že dojde i na úpravy 
a  modernizaci kuchyně a  jídelny, budou 
mít děti stravování zajištěno alternativním 
způsobem. V době uzávěrky tohoto článku 
ještě vybíráme nejlepší náhradní variantu. 
Obědy pro děti i personál budou zajištěny. 
Toto samozřejmě bude na dobu nezbytnou 
a při zachování nutných hygienických pod-
mínek.

Velice vás všechny rodiče prosíme o po-
chopení a  o  součinnost. Všichni budete 
průběžně informováni o průběhu akce, ale 
hlavně o organizaci provozu. Sledujte pro-
to, prosím, pečlivě webové stránky školy 

a pokyny od vedení školy, třídních učitelů 
či vychovatelek školní družiny.

Město jako zřizovatel školy si velice váží 
přístupu a  práce celého kolektivu školy 
a  plně si uvědomuje zátěž, kterou si pro-
jdou pedagogové, personál školy, děti a je-
jich rodiny.

Za to všem již dopředu patří veliké díky.
Odměnou nám všem bude zase o trochu 

lepší, komfortnější prostředí školy, kde děti 
dostávají kvalitní vzdělání.  l

Začínají stavební úpravy žalovské školy v Zaorálkově ulici

Vladimíra�Drdová
radní pro školství  
a sociální věci
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INFORMACE Z RADNICE

n�Dne 8. 2. v rámci hlídkové činnosti kont-
rolována v  místě stanoviště kontejnerů 
na  tříděný odpad v  ulici U  Hřiště osoba, 
která odkládala tříděný odpad mimo kon-
tejnerové nádoby (jednalo se o papír) – za-
dokumentováno, kvalifikováno a  šetřeno 
jako podezření z přestupku proti veřejnému 
pořádku, který byl s podezřelou osobou vy-
řešen po provedené lustraci uložením blo-
kové pokuty v příkazním řízení na místě.
n�Dne 9. 2. před objektem MP Roztoky na-
lezen položený svazek pěti kusů klíčů s pří-
věskem FC Bayern München – nalezený 
svazek klíčů je uložen na MP Roztoky, zve-
řejněno na webových stránkách MP Roz-
toky a města Roztoky. 
n�Dne 12. 2. oznámeno napadení v  bytě 
domu v ulici V Úvoze – výjezd na místo, 
provedeným šetřením zjištěno, že došlo 
k fyzickému napadení poškozené ze strany 
jejího zetě, ke zjevnému poranění nedošlo, 
poškozená lékařské ošetření na  místě ne-
vyžadovala, kvalifikováno a  šetřeno jako 
podezření z  přestupku proti občanskému 
soužití. 
n�Dne 13. 2. v rámci hlídkové činnosti nale-
zeno na okraji komunikace v ulici Riegrova 
odstavené vozidlo tov. zn. Suzuki Swift, bez 
registračních značek, vozidlo nesplňující 
podmínky provozu na pozemních komuni-
kacích – zadokumentováno, na vozidlo vy-
lepena výzva k odstranění vozidla z pozem-
ní komunikace nebo ke  zjednání nápravy 
na  stavu vozidla, nález oznámen na  MÚ 
Roztoky – silničně správnímu úřadu.
n�Dne 13. 2. ve večerních hodinách ozná-
meno narušení občanského soužití mezi 
druhem a družkou v bytě domu v Hálkově 
ulici – výjezd na  místo, na  místě v  době 
příjezdu hlídky již klid, provedeným šetře-
ním zjištěno, že došlo pouze k  hádce, 
k  žádnému fyzickému napadání nedošlo, 
kvalifikováno jako podezření z  přestupku 
proti občanskému soužití.
n�Dne 15. 2. oznámena žádost PČR o sou-
činnost při prošetření oznámení o  údaj-
ném vyhrožování sebevraždou v  bytě 
domu v ulici Jungmannova – na místě již 
sanitní vozidlo lékařské záchranné služby, 
na místo se dostavila i hlídka PČR Libčice, 
osoba uvnitř bytu, kde, jak bylo šetřením 
zjištěno, s ní bylo 3leté dítě, stále neotvíra-
la, až po nějaké době otevřela, jak tato oso-
ba, tak nezletilé dítě byly v pořádku, osoba 
předána do  lékařské péče a  převezena 
do  nemocničního zařízení, nezletilé dítě 
předáno svému otci, partnerovi osoby, kte-
rá vyhrožovala sebevraždou, 
n�Dne 16. 2. oznámen volně pobíhající pes 
v ulici Na Vyhlídce – proveden odchyt psa, 
pes umístěn do záchytného kotce MP Roz-
toky, zjištěna majitelka, které byl pes v po-

řádku předán, přestupek vyřešen uložením 
pokuty v příkazním řízení na místě. 
n�Dne 17. 2. žádost PČR o součinnost při 
usměrňování provozu v  místě dopravní 
nehody autobusu PID na  silnici II/242 
směrem na  Velké Přílepy – usměrňován 
provoz, na místo lékařská záchranná služ-
ba, hasičský záchranný sbor, zraněný řidič 
autobusu převezen do nemocničního zaří-
zení, na  místo policisté PČR skupiny do-
pravních nehod, kteří si nehodu převzali.
n�Dne 17. 2. oznámeno, že v ulici Jeronýmo-
va někdo řeže pilou – výjezd na místo, zjiš-
těn zdroj hluku, a  to ze stavby rodinného 
domu, kde zedníci řezali tvárnice, vyzváni 
k ukončení těchto hlučných prací a poučeni, 
že porušují OZV města Roztoky o regulaci 
hluku, odpovědná osoba po poučení uvedla, 
že nevěděla, že město Roztoky má vydanou 
takovouto vyhlášku, okamžitě hlučné práce 
ukončili, přestupek vyřešen domluvou.
n�Dne 17. 2. v rámci hlídkové činnosti na-
lezena v ulici 17. listopadu odložená dětská 
koloběžka – tato je uložena na MP Rozto-
ky, nález zveřejněn na webových stránkách 
MP Roztoky, města Roztoky.
n�Dne 18. 2. nález obojku se psí známkou 
ve schránce důvěry MP Roztoky – dle čísla 
známky v evidenci chovatelů při MÚ Roz-
toky zjištěna majitelka, majitelce byl nale-
zený obojek předán, majitelka by touto ces-
tou chtěla poděkovat poctivému nálezci. 
n�Dne 19. 2. oznámen nález dětského bato-
hu na pískovišti na Školním náměstí – ba-
toh uložen na  MP Roztoky, zveřejněno 
na webových stránkách MP Roztoky, měs-
ta Roztoky.
n�Dne 19. 9. oznámeno poškozené vozidlo 
zaparkované na parkovišti v ulici Masary-
kova – výjezd na místo, zjištěno, že k po-
škození došlo provozem neznámého vozi-
dla, které z místa odjelo, na místo vyžádáni 
policisté skupiny dopravních nehod PČR 
Praha-venkov.
n�Dne 19. 2. v  rámci hlídkové činnosti 
v nočních hodinách kontrolováno na Tyršo-
vě náměstí u  Alberta v  místě, kde je vjezd 
zakázán dopravním značením B-1 (zákaz 
vjezdu všech vozidel) s  dodatkovou tabul-
kou „mimo zásobování“, zaparkované vozi-
dlo tov. zn. Citroën – zjištěn řidič vozidla, se 
kterým byl projednán přestupek, řidič vozi-
dla s  přestupkem nesouhlasil, věc bude 
oznámena příslušnému správnímu orgánu 
k projednání.
n�Dne 20. 2. oznámeno znečištění komuni-
kace ulice Potoky pravděpodobně odpadní 
vodou z pozemku jednoho z domů – výjezd 
na místo, pořízena fotodokumentace, prove-
den pokus o kontaktování majitele nemovi-
tosti s negativním výsledkem, kvalifikováno 
jako podezření z přestupku z. č. 254/2001 Sb. 

n�Dne 23. 2. oznámen pokus krádeže zboží 
v prodejně Albert na Tyršově náměstí a na-
padení jednoho zaměstnance prodejny – vý-
jezd na místo, zjištěno, že podezřelá osoba se 
pokusila odcizit zboží, které si vzala v regálu 
v  prostoru prodejny a  uložila do  tašky, při 
placení u  pokladny toto zboží nezaplatila, 
při upozornění zaměstnance prodejny, že 
byla viděna v prostoru prodejny, jak si uklá-
dá do tašky zboží, a aby jej vyndala z tašky 
a uhradila, nebo vrátila na prodejnu, osoba 
zaměstnance prodejny fyzicky napadla, ude-
řila ho do obličeje a na zemi ho kopla, poté 
byla zpacifikována jiným zaměstnancem 
prodejny, který šel napadenému na pomoc, 
na místo též hlídka PČR Libčice, kvalifiko-
váno jako podezření z trestného činu výtrž-
nictví. 
n�Dne 25. 2. ve schránce důvěry MP Rozto-
ky nelezen klíč – uložen na  MP Roztoky, 
zveřejněno na  webových stránkách MP 
Roztoky. 
n�Dne 25. 2. ve schránce důvěry nalezena 
studentská průkazka – zaslána příslušné-
mu školskému zařízení.
n�Dne 25. 2. ve večerních hodinách v rámci 
hlídkové činnosti kontrolována v prostoru 
místnosti u  bankomatu České spořitelny 
v Lidické ulici spící osoba – provedena kon-
trola, lustrace, osoba neprochází pátráním 
po osobách, vykázána z tohoto místa.   
n�Dne 26. 2. v rámci hlídkové činnosti na-
lezeno v ulici V Solníkách odstavené vozi-
dlo tov. zn. Škoda Octavia, bez registrač-
ních značek, vozidlo nesplňující podmínky 
provozu na  pozemních komunikacích – 
zadokumentováno, na  vozidlo vylepena 
výzva, oznámeno silničně správnímu úřa-
du při MÚ Roztoky.

Poznámka k  dotazu čtenářky na  osud 
peněženky, nalezené na  konci minulého 
roku u  prodejny Albert: majitel pan S. si 
peněženku protokolárně převzal osobně 
na služebně MP dne 31. 12. 2018. Do Od-
razu se tato informace nedostala pro nedo-
statek místa.

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

Pokud byste svým poznatkem mohli po-
moci při šetření výše uvedených událostí, 
obraťte se prosím buď osobní návštěvou, 
nebo telefonicky na Obvodní oddělení po-
licie ČR Libčice (tel. 974  866  400) nebo 
na  Městskou policii Roztoky (tel. 
602 666 458, 730 511 988 nebo 220 910 468, 
popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz). 
Děkujeme předem za spolupráci. � l

Petr�Vevera
ved. str. MP Roztoky
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Koncem loňského roku se poprvé sešla 
pracovní skupina, která chce přinášet návr-
hy a náměty ke zlepšení odpadového hos-
podářství v  Roztokách. Přestože Roztoky 
patří mezi města, kde je tato problematika 
dlouhodobě řízena velmi dobře, s ohledem 
na budoucnost je potřeba přemýšlet velmi 

dopředu. Svolání pracovní skupiny inicio-
val místostarosta Tomáš Novotný. Jejími 
členy za TOP 09 jsou Petr Macoun a Mar-
tin Štifter. Oba jsou pro tuto problematiku 
velkým přínosem a v synergickém efektu se 
prolínají letité zkušenosti Martina a  nové 
moderní pohledy Petra. Petr byl také jedi-

ný, kdo na první schůzku pracovní skupiny 
přinesl rovnou materiál s několika náměty. 
S  jeho pohledem na  odpadové hospodář-
ství bychom rádi seznámili i čtenáře Odra-
zu. Stejně tak v rámci tématu měsíce najde-
te článek od Martina. l

Eva�Frindtová

PROČ ZMĚNA?

Důvodem mého návrhu na změnu je dnes 
již ne zcela vyhovující systém sběru třídě-
ného odpadu jak z pohledu komfortu pro 
občany města, tak i  z  pohledu budoucích 
požadavků na míru vytříděnosti komunál-
ního odpadu, ale i hustoty sběrné sítě.

NEJPRVE TROCHU STATISTIKY 
V RÁMCI ČESKÉ REPUBLIKY

n�„Skládkuje se“ 45 procent komunálního 
odpadu.
n�Míra recyklace v  ČR aktuálně jen lehce 
přesahuje 30 procent.
n�ČR se umístila v  roce 2016 na  druhém 
místě za Belgií. Třídíme dobře, recyklu-
jeme špatně. Průměrný Čech vytřídil  
44,8 kilogramu plastů, papíru, skla a nápo-
jových kartonů.
n�V  současnosti produkujeme v  průměru 
540 kilogramů komunálního odpadu 
na obyvatele:

◆��z toho materiálově využíváme 38 pro-
cent,

◆�energeticky 12 procent.  
 (zdroj MŽP)

JAKÁ JE SOUČASNÁ VÝTĚŽNOST 
RECYKLOVANÉHO ODPADU?

Modré kontejnery – cca 80 procent, jen  
20 procent se musí spálit.
Žluté kontejnery – cca 30–50 procent,  
zbytek jde na  skládku nebo se přimíchá 
k palivu.

Aktuálně máme k dispozici zhruba polo-
viční množství kontejnerů na  obyvatele, 
než je běžný průměr.

CO NÁS ČEKÁ

n�Od roku 2024 bude platit zákaz skládko-
vání. Krom toho do  roku 2020 požaduje 
EU recyklaci 50 % komunálního odpadu 
a v roce 2024 pak 60 %.
n�Členské státy EU musí do roku 2030 usilo-
vat o to, aby na skládky nebyl ukládán žád-
ný recyklovatelný odpad.

Dle posledních zpráv se MŽP rozhodlo od-
sunout původě plánovaný termín, kdy se 
skládkování směsného odpadu mělo na-
hradit spalováním a recyklací, z roku 2024 
až k roku 2030.

ROZTOKY – FAKTA

n�Stejně jako v celé ČR i v Roztokách není 
problém míra vytřídění. Naopak se umís-
ťujeme na špici v regionu, ale v budoucnu 
to již nemusí stačit. Procento třídění lze ale 
zvýšit lepší dostupností / vyšším komfor-
tem systému sběru tříděného odpadu.
n�Současná sběrná místa nemohou být všu-
de – pokud jsou dále, lidé vyhazují odpad 
do směsného odpadu. 
n�Máme problém s nedostatečným množ-
stvím vhodných míst pro umístění kontej-
nerů a v tuto chvíli musí jedno sběrné mís-
to obsloužit zhruba 300 obyvatel. Běžný 
průměr je však poloviční.
n�Sběrná místa jsou již nyní přetížená, 
o Vánocích kolabují a TS tento stav kom-
penzují častějšími svozy. 
n�Často jsou nádoby špinavé a bez rukavic 
je dotyk klapky, či gumové membrány ot-
voru, záležitostí jen pro otrlé.
n�Působením různých vlivů se z dříve vý-
dělečné činnosti (Roztoky získávaly za tří-
děný odpad finanční prostředky) stává ob-
last, kterou je a bude třeba dotovat.
n�Svoz zajišťují TS Roztoky.
n�TS svážejí tříděné odpady ze sběrných 
míst vždy v úterý a pátek pomocí dvou po-
sádek kontejnerových vozů. Na  první se 
nakládá papír a na druhý plasty.
n�Kontejnery s  plastem a  papírem se plní 
nejrychleji.
n�Papír a  plasty se předávají společnosti 
FCC Regios, nápojové kartony a kovy spo-
lečnosti MIVO.
n�Ceny:

◆�Papír: 250 Kč/t
◆�Sklo: 120 Kč/t
◆�Nápojové kartony: 800 Kč/t
◆�Kovy: 3000 Kč/t
◆��Za předání plastů platíme my – 1090 Kč/t

NÁVRHY NA ZMĚNU

Papír a plasty jsou, jak bylo zmíněno, nej-
objemnější a jejich kontejnery jsou nejvíce 
vytížené. Proto bych se zaměřil zejména 
na  tyto dvě komodity. Protože není lehké 
budovat nová sběrná místa, nabízí se mož-
nost doplnit svoz sběrných míst o svoz ná-
dob na tříděný odpad. Konkrétně:
 1.  TS Roztoky vybavit jednou kontejnero-
vou nástavbou, která umožní výklop ná-
dob o objemu 110 až 1100 l. 

 2.  Umožnit občanům pořízení nádob 
na tříděný odpad (modré a žluté nádoby). 
Jednotlivcům nádoby 120 l, pro SVJ pak 
1100 l. 
 3.  Nádoby případně dotovat. Dle infor-
mací z  Eko-komu dotace na  nádoby bu-
dou.
 4.  Zajistit lichý týden svoz papíru, sudý 
pak svoz plastů.

Kam směřuje odpadové hospodářství v Roztokách

Návrh na rozšíření sběru tříděného odpadu v našem městě

Kontejnerová nástavba s bočním výklopem KOS 12 vyjde 

v základu na cca 330 000 Kč bez DPH. Lze dále doplnit 

střechou (+ 20 000 Kč) a tlačnou stěnou (+ 170 000 Kč).
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 5.  Technicky by zejména v počátku bylo 
těžké svážet malé množství nádob, o kte-
rých nikdo neví, kde se nacházejí. Aby 
vozy TS nenajezdily po  Roztokách ne-
smyslné počty kilometrů, nabízí se zadat 

vytvoření jednoduché webové aplikace, 
do níž si občan zaregistruje vlastní nádo-
bu a v mapě určí místo, kde bude nádoba 
běžně připravena k vývozu. Řidiči TS tak 
budou přesně vědět, kde na  ně nádoby 

čekají, a trasy tak bude možné optimali-
zovat.

CO JE TŘEBA DOŘEŠIT

 1.  Výhoda je, že není nutné žádné spe- 
ciální svozové vozidlo, neboť kontejnero-
vými vozidly již TS disponují. Je však tře-
ba, aby se TS vyjádřily, zda je pro ně tento 
model akceptovatelný, a to z pohledu per-
sonálního i technického, tedy zda je možné 
vždy jeden den v  týdnu alokovat vozidlo 
a posádku na tento svoz.
 2.  Běžná 120litrová nádoba se dá pořídit 
bez dotace za 569 Kč vč. DPH 

� l

Petr�Macoun
zastupitel

Je to díky tomu, že odpovědní pracovníci 
města i veřejnost od počátku správně pod-
chytili vývoj situace – zejména v nezávad-
ném nakládání s  komunálním odpadem 
(vybudování skládky Regios, o  kterou se 
velmi zasloužil p. Chytil), ale i v třídění od-
padů. To ovšem neznamená, že chceme 
ustrnout. Vždy je možné systém vylepšovat 
v návaznosti na měnící se podmínky a také 
nově vznikající technologické možnosti. 
Rozhodující je ovšem vstřícnost občanů 
v oblasti plnění zákonných povinností, jak 
jim umožnit, aby je plnili efektivně, a  jak 
současně pro ně zvyšovat dostupnost správ-
ného nakládání s odpady. Při tom si může-
me rozdělit naši populaci do různých mno-
žin – např. „budovatelé systému“ (iniciativně 
přinášejí nápady a  náměty), „spotřebitelé“ 
(využívají zavedený systém tak, jak je to pro 
ně únosné), „nepřizpůsobiví“ (neberou 
ohled na předpisy ani na zájmy ostatních). 
Zvláštní skupinu tvoří „univerzální kritici“ 
(ti shledávají, že všechno je špatně – touto 
skupinou se však pro její neplodnost nebu-
deme zabývat). Do první množiny můžeme 
zařadit několik lidí, kteří vytvořili krátce 
po volbách jádro pracovní skupiny pro od-
pady, členy komise pro životní prostředí 
a samozřejmě p. Sládka a hochy z TS města 
Roztoky, kteří naše nápady uvádějí v život. 
Cenná je i odborná spolupráce s naší part-
nerskou organizací Eko-kom, jež nám po-

skytuje nejen služby při separovaném sběru 
odpadů, ale také statistická hodnocení, 
konzultace apod., a samozřejmě spolupráce 
se společností FCC, která pružně reaguje 
na naše požadavky jako obchodní partner.

Jaké jsou tedy oblasti, jež by bylo vhodné 
zlepšit? Především je to nedostatečná síť 
sběrných míst: na jedno hnízdo je optimál-
ní počet obyvatel 157 – u nás je to cca 300 
obyvatel. Se vzdáleností, kterou musejí ob-
čané ujít, je to ještě horší, mnohdy dosahu-
je až 1 kilometru. TS to řeší častějším svo-
zem obsahu kontejnerů, ale to je jen 
nouzové řešení. Přesto naši občané třídí 
dobře, ale za cenu, že dojíždějí ke hnízdům 
auty – vytváří se tak jakýsi systém sběrných 
pseudodvorů. Problémem přitom není 
opatřit dostatek kontejnerů ani neochota 
města. Určité potíže vznikají z  hlediska 
vlastnictví pozemků (plochu pod kontej-
nery je nutné upravit), ale hlavně v důsled-
ku odporu obyvatel k tomu, aby se hnízdo 
nacházelo v blízkosti jejich bydliště.

Dalším námětem, který jsme přijali, je 
doplnění sortimentu třídění například 
o kovy nebo o upotřebený stolní olej. Pro-
tože sběr kovů (do  kontejnerů) se ještě 
v  roce 2018 jevil jako velmi neefektivní 
(odběr kovů je bezproblémově možný 
na sběrném dvoře), přistoupili jsme k vy-
bavení 4 stanovišť stříbrnými kontejnery 
jako „pilotní projekt“. Po  vyhodnocení 

můžeme jejich počet zvýšit. 
Upotřebené oleje je možné odevzdávat 

ve  sběrném dvoře. Zavedení kontejnerů 
na  jejich sběr na  sběrných místech jsme 
odložili na základě toho, že jde o nebez-
pečný odpad, zkušenosti v ostatních měs-
tech jsou často neblahé a vzali jsme v úva-
hu jednak to, že prostorově jsou naše 
sběrná místa plně vytížena, a  také to, že 
se na nich nedaří udržovat náležitý pořá-
dek – to by v případě olejů bylo obzvláště 
nebezpečné. Velmi se však přimlouváme 
za to, aby občané olej sbírali a odevzdáva-
li na  sběrném dvoře nebo při mobilních 
sběrech nebezpečných odpadů. Oleje, 
které končí ve výlevkách, totiž velmi zatě-
žují nejen kanalizaci, ale i čistírnu odpad-
ních vod.

Kritické připomínky jsme zaznamenali 
i k otevírací době sběrného dvora. Ta byla 
upravena (první úprava od února) a mož-
né změny se budou odvíjet v  závislosti 
na personálním vybavení TS.

Další náměty (viz článek kolegy Petra 
Macouna) vyhodnotíme, až dostaneme 
výsledky studie, ve  kterých lokalitách by 
bylo možné uvažovat o zavedení popelnic 
na  třídění odpadu přímo u  jednotlivých 
nemovitostí. Touto cestou často postupují 
obce v zahraničí, ale i u nás. Určitě bychom 
v této fázi uvažovali o sběru papíru a plas-
tů. Sběr těchto komodit by podle našeho 
názoru měl nejen zlepšit třídění odpadu, 
ale také významně pomoci občanům, kteří 
mají ke hnízdům našich kontejnerů dale-
ko. Pro zavedení takovéto alternativy sbě-
ru odpadů zvažujeme žádost o  dotaci. 
Není potřeba připomínat, že významnou 
roli hraje ekonomika projektu a  zejména 

Odpady v Roztokách
Podíváme-li se na odpadové hospodářství v Roztokách, 
můžeme s klidným svědomím konstatovat, že je dlouhodobě 
na nadprůměrné úrovni (což lze doložit tím, že se dlouhodo-
bě při hodnocení obcí Středočeského kraje umísťujeme v tří-
dění odpadu na předních místech). 
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Náklady na sběr  
netříděných odpadů  
celkem (za rok 2018):

4 545 733 Kč

Na tříděný odpad celkem: 2 982 217 Kč

Příjmy od kolektivních 
systémů: 1 342 953 Kč

Příjem TSM za druhotné 
suroviny: 191 043 Kč

Směsného odpadu  
vyvážíme na skládku FCC: 1589,31912

Nebezpečné odpady 
celkem: 11,762

Objemné odpady: 243,76

Stavební odpady: 579,73

Zemina a kamení: 61,5

Odpad z tržišť: 59,36

Kompozitní obaly: 7,14

Biologicky rozložitelný 
odpad: 838,3512

Plasty: 116,79

Papír a lepenka: 243,02

Pneumatiky: 18,12

Kovy: 9,34

Dřevo: 188,88

Sklo: 146,18

Odpadů celkem: 4 148,7334

(uvedeno v tunách)

prokazatelný přínos v nasbíraných druhot-
ných surovinách. V tomto směru je pro nás 
dosavadní fungující systém spíše nevýho-
dou, protože nasbíraných odpadů je, jak 
vidíte z tabulek, poměrně hodně.
Aby si mohli čtenáři udělat představu, jaká 
množství odpadů v našem městě vznikají 
a jak s nimi nakládáme, uvádíme následu-
jící tabulku. 

Pokud hodnotíme vytříděný odpad, sebere 
za  rok jeden občan Roztok průměrně 
27,8 kg papíru, 12,8 kg plastů a 17 kg skla.

Při hodnocení oproti roku 2017 musíme 
konstatovat, že náklady na odpadové hos-
podářství se zvyšují (oproti roku 2017 
o  181  219 Kč), a  naopak výnosy výrazně 
poklesly o 337 564 Kč. Tento trend je způ-
soben vývojem cen druhotných surovin, 
které v  posledních letech klesají, naopak 
za jejich přijetí (zejména u plastů) se v sou-
časnosti platí. Obávám se, že se tato situace 
v blízké budoucnosti spíše zhorší, protože 
obce jsou pod tlakem snižovat množství 
směsných odpadů (v souvislosti s platnou 
evropskou legislativou), ale trh s  druhot-
nými surovinami je díky tomu naplněn 
tak, že jejich ceny klesají.

Pokud bychom žádali o  dotaci vybavení 
města (popelnicemi, kontejnery, lisem 
apod.) pro účely zlepšeného třídění odpa-
dů například ve výši 1,5 milionu Kč, muse-
li bychom sebrat od občanů o cca 200 tun 
odpadů za rok více.

Myslím si, že je to při uvedeném množ-
ství reálné, ale bude to záležet na nás všech, 
abychom lépe třídili a co nejméně odpadu 
končilo v popelnicích na směsný odpad. To 
je cílem nejen Roztok, ale celé republiky 
a  vlastně i  Evropy. Proto také stát třídění 
stimuluje poskytováním dotací.

Hlavním cílem je omezit nesmyslné hro-
madění odpadů v ekosystému a my občané 
máme jednu z mála možností k tomu při-
spět lepším tříděním odpadu a možná také 
tím, že dohlédneme na  to, aby nám naši 
snahu někdo nemařil – například tím, že 
u sběrných zvonů vyklopí na zem hroma-
du tašek a odjede bez toho, aby je alespoň 
vyprázdnil do kontejnerů!

� l

Martin�Štifter
radní

 

 

 

HLEDÁME DO NAŠEHO NOVÉHO TÝMU 

• RECEPČNÍ 
• POKOJSKÁ 

Kontaktujte prosím recepci hotelu 

Tel: 734 353 730, info@academic.cz  

Restaurace LA FAMIGLIA 

• ČÍŠNÍK/SERVÍRKA 
• Kuchař/ka 
• Pomocná síla do kuchyně 

Kontaktujte prosím: Kamil Bohm 

Tel: 773 797 935, fnb@academic.cz 

 

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?

Zašlete rozměry skel e-mailem nebo SMSkou,  
tentýž den obdržíte cenovou nabídku.

777 208 491 · info@har.cz
www.har.cz

SLEVA 40 % z montáže.
Po předložení 
tohoto inzerátu

stejné IČO
stejná adresa
stejný kontakt26 let

Kvalitní a odborná montáž 

přímo od výrobce!
Záruka 36 měsíců!

INZERCE
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Z  vyprávění rodičů vím, jaké zoufalství 
všichni prožívali, když museli bezmocně 
sledovat obsazování Prahy německými 
okupačními jednotkami. To se ještě pro-
hloubilo, když již následujícího dne pod-
nikla okupační moc první razie proti oso-
bám, které považoval nacistický režim 
za nepřátelské vůči Říši, v prvé řadě proti 
českým vlastencům, některým politikům 
a německým emigrantům. Je přímo signi-
fikantní, že jedna z prvních adres, kam za-
mířili agenti gestapa, byla vila Karla Čapka 
na  Vinohradech. Odešli s  nepořízenou, 
neboť spisovatel už 3 měsíce odpočíval 
na  Vyšehradě. Po  půl roce se však vrátili 
pro jeho bratra Josefa, který zbytek války 
prožil v  koncentračních táborech a  zahy-
nul počátkem roku 1945, patrně na tyfus. 
Většina zatčených, tj. asi 6000 osob, bylo 
posléze propuštěno, ale byli zařazeni 
do  speciální kartotéky „A“, což bylo jen 
předstupněm další perzekuce. Poté, co se 
ještě české vnitrozemí úplně nevyrovnalo 
s  přílivem uprchlíků ze Sudet (jichž bylo 
cca 120 000), přišla nová vlna vyhnaných 
Čechů ze Slovenska a  Podkarpatské Rusi, 
v duchu luďáckého hesla „Česi a Židia von“. 

Krátká�iluze
Po prvním šoku se začala situace uklidňovat 
a až do září téhož roku nepanovaly v protek-
torátu extra drakonické poměry; šrouby 
okupační správy se utahovaly postupně. 
Zdálo se, že jistá míra státní a národní auto-
nomie bude při pasivní rezistenci možná, 
naděje byly zpočátku vkládány i  do  prezi-

denta E. Háchy. Okupační správa se zpočát-
ku snažila o vytvoření dojmu normality po-
měrů. Výjimkou z  tohoto pravidla byla 
ovšem situace Židů, kteří byli vytlačování 
na okraj společnosti již za „druhé“ republiky. 
Židé a bývalí komunisté byli vyhozeni z re-
dakcí novin a časopisů a jejich místa zaujali 
snaživí pronacističtí kolaboranti. Cenzura 
ještě nebyla stoprocentní, i tak je ale s podi-
vem, jak krotce komentují české deníky 
16. března 1939 vpád německých vojsk. Po-
litická a občanská práva obyvatel byla silně 
okleštěna, Národní shromáždění bylo roz-
puštěno. Týden po  okupaci bylo založeno 
Národní souručenství nahrazující politické 
strany, které mělo zajišťovat „hospodářskou 
a kulturní svébytnost národa a protektorátní 
vlastenectví“. Přihlásilo do něj 98,4 procenta 
mužské populace protektorátu. 

Na  Barrandově se ostošest točily veselo-
hry (v roce 1939 zde bylo natočeno 50 čes-
kých filmů), v oblasti tradiční kultury došlo 
dokonce k  výraznému oživení a  vlastenec-
kému vzepětí, byl hlásán „návrat ke  koře-
nům“, bohužel docházelo i  ke  zneužívání 
folklorních tradic. Zásobování bylo ještě 
plynulé, byť došlo k velkému znehodnocení 
protektorátní měny a plundrování obchodů 
vojáky okupační armády. Je vydán výnos 
o nové paritě české koruny k říšské marce, 
a to v ostudném poměru 10 K : 1 M. To byla 
pro korunu, dosud jednu z nejpevnějších ev-
ropských měn, těžká rána. Češi s opovrže-
ním sledovali, jak Němci díky výhodnému 
kurzu své měny drancují pražské obchody, 
zejména řeznictví, uzenářství a cukrárny. 

Nikoli nevýznamným sociálním problé-
mem bylo rozpuštění čsl. armády, což vy-
volalo potřebu tyto muže zaměstnat. Pro-
tektorátní soudní moc byla zcela podřízena 
právu Říše.

Dochází paradoxně i k jedné změně po-
zitivní. S  německou řízností je urychleno 
zavedení pravostranného dopravního pro-
vozu, běžného ve  většině států Evropy – 
a od té doby jezdíme vpravo.

„Řešení�židovské�otázky“
První diskriminační opatření vůči Židům 
byla přijata již 17. března 1939, a to protek-
torátní vládou. Drastické, tzv. norimberské 
zákony začala okupační správa uplatňovat 
od června 1939 za velké iniciativní podpo-
ry českých fašistů. Současně podporovala 
(zatím ještě) legální emigraci Židů do Pa-
lestiny, ovšem při ztrátě veškerého majet-
ku. Podařilo se vypravit do Velké Británie 
i několik tzv. Wintonových vlaků s židov-
skými dětmi. K zásadnímu zvratu poměrů 
došlo až po vypuknutí války, po přepade-
ní Polska 1. září 1939, kdy byly vydány  
Himmlerovy Zásady vnitřního zabezpeče-
ní státu během války, a  v  listopadu 1939, 
kdy byly uzavřeny české vysoké školy a stu-
dentští vůdci byli popraveni. 

V�Roztokách�a�Žalově
Den po okupaci, l6. března l939, vzniká tzv. 
protektorát Čechy a  Morava a  již tohoto 
dne dochází v rámci „akce Gitter“ (Mříže) 
k  prvním zatčením. V  Žalově byli napří-
klad zadrženi zastupitelé za  KSČ – Kříž 
(náměstek starosty), Gabriel a  Pilař, ale 
po deseti dnech jsou opět propuštěni. Josef 
Pilař ihned odchází do  ilegality (v  roce 
1942 byl zatčen a posléze popraven). 

Na počátku okupace v březnu 1939 stál 
v  čele obce Žalov starosta Karel Růžička, 
rychtář spolku žalovských baráčníků, I. ná-
městkem byl namísto J. Kříže nově jmeno-
ván František Jiroušek (z  čp. 82), II. ná-
městkem Václav Laštovka (z čp. 57). 

V Roztokách byl již od roku 1930 staros-
tou Břetislav Bernášek. Stál v  čele obce 
v  době jejího největšího rozmachu i  v  do-
bách nejtěžších, kdy kromě organizačních 
schopností musel projevit i  značnou míru 
osobní odvahy. Lze si obtížně představit těžší 
práci ve veřejné správě než v době německé 
okupace. Přesto si zachoval čisté ruce, do-
konce podle svědectví pamětníků zatajoval 
před německou okupační správou domovní 
přihlášky Židů, čímž některé z nich zachrá-
nil (byť třeba jen dočasně) před transportem 
a  jistou smrtí. Neuvěřitelně zní i  příběh 
o tom, že v době už hrubého tlaku okupační 
moci zadává zatemnění radnice čalouníkovi 
Jajtelesovi se žlutou hvězdou na kabátě. 

Osudové devítky

80. výročí německé okupace
V průběhu 20. století bychom obtížně hledali tragičtější dny než 30. září 1938, 
21. srpen 1968 a 15. březen 1939. Tato tři data spojuje beznaděj hořké kapitu-
lace bez boje. Ve středu 15. března 1939 (pozn.1), tehdy za sněhové fujavice, 
obsadil wehrmacht v síle asi 350 000 mužů zmrzačené torzo historického území 
Čech a Moravy, tedy to, co z něho zbylo po odstoupení pohraničí. Slovensko den 
předtím v režii Berlína urychleně vyhlásilo svůj „nezávislý“ polofašistický Slo-
venský štát, pro který se předtím vyslovilo 97,5 procenta Slováků. Pod „ochranu 
Velkoněmecké říše“ se uchýlila i Karpatská Ukrajina (předtím Podkarpatská Rus), 
což ale byla její labutí píseň, neboť byla následujícího dne obsazena Maďary. 

Nacistická vlajka nad Školním náměstím v Roztokách
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S  přicházejícím jarem se opět 
můžeme těšit na  růžové květy 
sakur vysázených na  Tyršově 
náměstí. Tento typický japon-
ský strom přivezla do  Roztok 
první Češka, která procestova-
la svět. V první polovině dva-
cátého století nebylo vůbec 
obvyklé, aby se ženy vydávaly 
na cesty samy. Barbora Marké-
ta Eliášová (1874–1957) ale 
toužila po cestě do Japonska již 
od dětství a nakonec tam strá-
vila celkem několik let. V Roz-
tokách prožila část svého živo-
ta. Z  pramenů víme, že 
zakoupila dům číslo čp. 213 
v  Jungmannově ulici. My, 
dnešní obyvatelé domu, se 
v poslední době jejímu odkazu 
věnujeme a  podařilo se nám 
zjistit nová fakta o jejím životě. 
Například jsme získali přesná 
data o  jejím pobytu v  Rozto-
kách. Dům čp. 213 koupila 
od  stavitele Antonína Landy 
31. prosince 1921 a prodala ho 
7. května 1935 manželům 

Františku a Zdeňce Čejkovým. 
Její literární i životní odkaz po-
važujeme za natolik významný 
a obdivuhodný, že jsme se roz-
hodli rozšířit všeobecné pově-
domí o  této neobvyklé ženě. 
Rádi se s vámi podělíme o dal-
ší střípky z  Barbořina života, 
které nově vyplouvají na  po-
vrch, a  zkusíme tak poskládat 
mozaiku z  jejího 13letého po-
bytu v našem městě. B. M. Eli-
ášová svou lásku k  Japonsku 
přinesla do Čech a snažila se ji 
šířit prostřednictvím svých 
knih a přednášek. Protože však 
neměla žádné následovníky, 
vzali jsme si za své, že budeme 
její odkaz šířit dál. Můžete se, 
doufejme, brzy těšit na někte-
rou z plánovaných akcí. My už 
se těšíme teď.

� l

Mgr.�Anna�Marek
Mgr.�Michal�Štumpf

Než rozkvetou sakury

18. března, tři dny po obsazení 
Čech a  Moravy, se konal v  re-
stauraci Na  Vrškách tradiční 
Josefský večírek. Lidové divadlo 
v  Roztokách dostalo povolení 
k odpolednímu představení pro 
děti na 9. dubna s pozoruhod-
ným názvem: „Kašpárek a Náci 
– veselí čtveráci!“

V pohodě proběhly i červno-
vé slavnosti baráčníků, kteří byli 
trpěni jako „národní svéráz“. 
Bylo vydáno stavební povolení 

na  přístavbu severního křídla 
roztocké školy (dokončeno  
za 8 měsíců) a byl změněn regu-
lační plán Tyršova náměstí, 
s parcelací a následným rozpro-
dáním obecních pozemků s cí-
lem získat finanční prostředky 
pro stavbu školy.

Roztoky�útočištěm
V Roztokách se usídluje několik 
rodin uprchlých ze Slovenska, 
např. rodina fotografa Františka 

Fymana, který musel opustit 
prosperující živnost ve Vyšných 
Hágách. Zřídil si ateliér v čp. 64 
na  úpatí Kroupky a  v  dubnu 
1945 pak se svým synem Vladi-
mírem pořídili jedinečný doku-
ment o  příjezdu transportu 
smrti na roztocké nádraží. 

Domovské právo bylo v červ-
nu 1939 přiznáno též Tomáši 
Jungwirthovi (nar. 1898) a  čle-
nům jeho rodiny, kteří se do Roz-
tok uchýlili z  okupovaných Su-
det. Z tří synů Jungwirthových se 
stali dva – Stanislav a  Tomáš – 
špičkovými atlety. 

V té době už odcházejí první 
dobrovolníci přes „zelenou hra-
nici“ do Polska, kde se v Krako-
vě zformuje základ Čsl. vojen-
ské zahraniční jednotky. Je mezi 
nimi i  několik občanů Roztok, 
z nichž někteří dosáhnou velké-
ho uznání za  svoji statečnost 
v  bojích na  západní frontě 
i  v  Africe, někteří z  nich se už 
domů nevrátí, např. letci RAF 
Mojmír Sedláček a  Ladislav 
(Wladislav/Walter) Hnilička.

Protižidovských opatření se 
dotkla i nová organizace výuky 
náboženství ve škole. 

Náboženství se vyučovalo 
odděleně podle jednotlivých 
denominací, celkem šesti kate-
chety! Pravoslavné náboženství 
vedl Alois Václav Čikl, který 
byl v  roce 1942 za  ukrývání 
atentátníků zastřelen.

� l

Stanislav�Boloňský

pozn.1
K prvnímu vpádu motorizovaných 
německých jednotek došlo již 14. března 
v prostoru moravského Místku, údajně 
proto, aby předešly nástupu polské armády 
do této oblasti. 
Zde se také odehrála jediná, asi 
půlhodinová přestřelka s čsl. pohraničním 
oddílem. Němci měli 18 padlých a 6 těžce 
zraněných. Obránci se vzdali až poté, co 
jim došlo střelivo.

Zdroj: Velké dějiny zemí Koruny české, 
svazek XV a, Paseka, Praha a Litomyšl 
2006
Protokoly z jednání zastupitelstva a rady 
městyse Roztoky, SOKA Praha-západ
Roztocká školní kronika, SOKA 
Praha-západ
Kronika obce Žalov, SOKA Praha-západ

25. duben 2019 –  
Pietní vzpomínka  

na oběti transportu smrti

Vážení spoluobčané,  

rád bych vás pozval na připomenutí obětí 

transportu smrti, které se uskuteční  

25. dubna 2019 od 11 hodin  

Jste srdečně zváni!

Tomáš Novotný 

místostarosta

na levohradeckém hřbitově. 

Následovat bude:

v 11.45 hodin položení kvěn k pomníku 
roztockým Židům na Nám. 5. května

ve 12.15 hodin položení kvěn k pamětní desce 
připomínající zastavení vlaku s vězni 
na roztockém nádraží. 

INZERCE

Členská legitimace Národního souručenství
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Sobota 14. února patřila největší a nejpo-
pulárnější akci našeho města, tradičnímu 
masopustu. Rekordní byl nejen téměř jar-
ním počasím, ale zejména neskutečně hoj-
nou návštěvou veřejnosti a množstvím ori-
ginálních masek. Když nazývám náš 
masopust tradičním, týká se to jen úcty-
hodné tradice, s níž sdružení Roztoč (s fi-

nanční podporou města) tuto milou lido-
vou taškařici každoročně připravuje. Jinak 
je každým rokem něčím překvapující 
a nový. Roztocký masopust už dávno pře-
kročil úzká národopisná schémata a  dává 
vyniknout nekonvenční tvůrčí invenci. Le-
tos například byly královnami masopustu 
hned dvě místní krasavice (což je zřejmě 

také primát), představující ovšem jedno 
královské Veličenstvo, „Alžbětu na  dru-
hou“. Tato duální královna, obklopena 
maskami „čistokrevných“ anglických chr-
tů, nebyla také zvolena samoúčelně, ale 
znamenala hold panovnici Spojeného krá-
lovství, které prožívá těžkou historickou 
zkoušku brexitem. Jak bylo řečeno i eme-
ritní královnou a „matkou zakladatelkou“ 
našeho masopustu Jitkou Tichou, Velká 
Británie neztratí naši úctu a  sympatie ani 
odchodem z naší širší společné vlasti, Ev-
ropské unie, což se setkalo s uznalým sou-
hlasem účastníků. Chtěl jsem původně na-
psat diváků, ale uvědomil jsem si, že 
na masopustu je diváků vlastně minimum. 
Všichni, kdo přijdou, ať již v masce či v ci-
vilu, se stávají spontánními spolutvůrci 
této úžasné slavnosti obecní pospolitosti 
a dotvářejí její rámec. Skvělé je i symbolic-
ké setkání tří masopustních průvodů, 
roztockého, únětického a  suchdolského, 
na Holém vrchu, zakončené posléze v ža-
lovském šapitó.  l

Rekordní a stále překvapující masopust

Stanislav�Boloňský

INZERCE

sobota 
6. dubna 

Pojďme společně 
uklidit!! 
Podél cesty k vysílači, 
remízku, louky, příkopu, kraj 
pole od Tesca k novostavbám. 

Sraz v 10 hodin na rohu 
ulic U školky a Zvoncová. 
 

www.uklidmecesko.cz/event/20176 

S sebou dobrou náladu, 
pracovní rukavice, pevnou obuv. 
Po akci si opečeme špekáčky!  
Akce je velmi vhodná pro děti ☺ 
 
Okrašlovací spolek Roztoky 
www.osroztoky.cz 
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Jedna z letošních královen masopustu s chrtí smečkou
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Míra nasazení je obrovská – letos jsme na-
počítali 4023,5 odpracovaných masopust-
ních dobrovolnických hodin práce. A  to 
jsme zcela jistě na někoho zapomněli.

DOBROVOLNÍCI

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří ma-
sopust tvořili a vytvořili. A na koho jsme 
zapomněli, tomu děkujeme nejvíce!

MASKY

n�Jednu osobu či skupinu osob (až 19 lidí) 
za 180 vteřin v maskérně oblékly: Martina 
Macurová a Renáta Baxová s pomocí Len-
ky Bráfky Svobodové, Kamily Havlíkové, 
Barbory Havlíkové, Zuzky Strnadové a Evy 
Kulové
n�Překrásné látky darovala: Jiřina Floriá-
nová
n�Masky a  kostýmy opravovali: Jaromír 
Sléha a Zuzana Sléhová, Barbora Sléhová, 
Marcel Ramdan, Eva Kulová, Zuzana Str-
nadová, Bráfka Lenka Svobodová, Markéta 
Luskačová
n�Oblek královny, čtyřmužnou klibnu 
a  chrtí partu vytvářeli: Dora a  Adam 
Krátcí, Alison Duddle, Andrew a  Kathy 
Kim, JonnyQuick, Bráfka Lenka Svobodová, 
Alžběta Svobodová, Eva Kulová, Zuzana 
Strnadová, Jitka Klinkerová, Magdalena 
Marková a Martin Jirků
n�Velmi vkusné škrabošky, čelenky 
a fascinátory vyráběly: Radka a Kateřina 
Machalická, Klára Břicháčková, Zuzana 
Šrůmová, Kamila Havlíková, Iva Ježková 
s dcerou, Bára Havlíková, Zuzka Strnadová, 
Magdalena Marková, Ema Ramdanová, 
Anežka Votavová, Zuzana Vítková, Alison 
Duddle, Magdalena Marková
n�Na zámku škrabošky prodávaly: 
Kateřina a Radka Machalické

PROGRAM A ORGANIZACE

n�Kdejaká povolení vyřizovali: Hana Kří-
stková, Ondřej Marek, Jitka Tichá
n�Dramaturgii sestavila: Jitka Tichá
n�Obrázky překrásných královen nakres-
lila: Zuzanka Vítková
n�Masopustní noviny spáchali: Ondřej 
Marek, Štěpánka Bláhovcová, Martina 
Kupsová a Jitka Tichá
n�Na obchůzce skotačili, hráli a  tanči-
li: Muzička, děti z kroužků Roztoč Ko-

lečko a  Kolíček pod vedením Anežky 
Konečné
n�Podporu finanční i  hmotnou pro ma-
sopust sháněly: Karolína Šípalová, Dita 
Votavová
n�Produkci zajišťovaly: Lída Vacková, Ka-
teřina Korychová a samozřejmě Jitka Tichá
n�Okolo běhali a všechno zařizovali: Dita 
Votavová, Zuzana Šrůmová, Petra Frydry-
chová, Ondřej Marek, Jitka Tichá, Magda-
lena Marková a další
n�Mohutně vometaly a vymetaly: Josefina 
Tichá, Bára Langová, Eliška Boloňská, 
Majda Křístková, Helena Frydrychová, 
Ráchel Humplová, Majda Klinkerová, Ema 
Ramdanová, Kačka Korychová, Eliška Vít-
ková, Ester Gracerová, Johanka Kuželková, 
Kristýna Mazánková

n�Rytmické rytmy pod hlavičkou kapely 
Blabuburo bubnovali: Dan Fritscher, Jo-
sef Javůrek, Jindřich Klega, Petr Komínek, 
Petr Komínek jr., Viki Lašová, Alexandra 
Narwa, Pavel Tichý, Veronika Trachtová, 
Tomáš Turek, Pavel Žert, Jiří Krátký
n�Artistické vystoupení na zemi i  ve 
vzduchu chystali: Alžběta Tichá, Cécile da 
Costa, Lída Vacková, Jan Jirák, SaanaTolo-
nen, Jonas Alich, Elena Damasio, Xenia 
Bannuscher, DriesVanwalle a  Tygr v  Ho-
linkách
n�Tombolu zorganizovali: Pavel Měko-
ta, Jana Měkotová a  Vojtěch Sedláček 
s podporou Draků
n�Cizince, co jsou našinci, ubytovávali 
a hostili: Dagmar a Pavel Caislovi, Adam 
a Dora Krátcí, Martina a Jiří Krátcí
n�Jestli masopust tajit nebo propagovat 
stále váhala: Zuzana Šrůmová

JÍDLO A PITÍ

n�Koláče pekli, polévky vařili, maso gri-
lovali, jídlo a pití na stáncích pro-

Masopustní poděkování
Masopust je za námi a my děkujeme všem, kteří ho s námi 
dalším rokem nesli. Je to zhruba dvě stě lidí různého věku, 
rozličných povolání a osudů, které myšlenka masopustu kaž-
dým rokem spojí a nastartuje mezi nimi skvělou a nezaměni-
telnou energii, ze které vše vzniká.

Partneři�masopustu�
Veliké díky patří především městu 
Roztoky, spolupořadateli masopustu. 
Další kopu díků a vřelá objetí posí-
láme těm, co s námi na masopustu 
spolupracují, což jsou Středočeské 
muzeum v Roztokách u Prahy, obec 
Únětice a městská část Praha-Suchdol.

Děkujeme za finanční i věcné dary 
všem dárcům: 
město Roztoky, Letiště Václava Havla 
Praha, Prague Catering, Bláha, s.r.o., 
Eaton Corporation, K2M reklama, 
Únětický pivovar, KD Mlejn, o.p.s., 
POHL cz a.s., Euroclean, RS maso CZ 
s.r.o, Trigema a.s., Autoservis Prokos, 
Andrew Kim &. ThingumajigTheatre, 
Iva Ježková, Jakub Souček, Aleš Hen-
dlinger, Adelína Starostová, Michael 
Hudges, AŽP Cyril Mikyška, Petra 
Zwinz, Karen Kapusta-Pofahl, Eva Mit-
chell, Barbora Plankova, Kadeřnický 
salon No.1, OptimPack s.r.o, Dýně na 
pařezu, Cafe-bar Eiffel, Lepíky s.r.o., 
MH motor, Kavárna Kofíí, Veterinární 
ordinace p. Šavrdy, Vlasové studio 
Eva Uvarovová, Autoservis Josef 
Zíma, Papírnictví a hračky Vlastimil 
Cyrani, Pizza Fantastico Roztoky, 
Roztocká Vinotéka, Paspartování 
Helena Chvojková, Dary přírody Hana 
Čabelková, Akvaristika Jiřina Jiráko-
vá, Studio Flores, Renáta Kolářová, 
Masáže, fyzioterapie Markéta, Parfu-
merie-hračky Vlasta Zavadilová, Butik 
Mariya Halats, Miroslava Danešová, 
Zuzana Králíčková, Jakub Lichnovský, 
Jan Pastyřík, Petr Muller, Lékárna 
Tyršovo náměstí, CA AC, Veterinární 
ordinace MVDr. Michaely Riedlové, 
Renova, s.r.o., Lékárna Roztoky Mgr.
Radka Svobodová, Kadeřnictví U Evy, 
Květiny Lidická, Magdala, Cafedel 
Rio, Martin Ryneš Forinex s.r.o., Top 
One Reality, PRIMA PIZZA Roztoky, 
Restaurace a penzion U Koruny, Stihl 
Štěpánek, Zemtechnika, spol. s r.o, 
Academic Hotel &Congress Centre 
a.s., Duende bar, Pekárna Pekara, Ja-
vánka & co, Kuchyně HOBR, Miroslav 
Kazimour, Lenka Sternal, Chovatelské 
potřeby Martin Frýbort, Via Vestra, 
Smart Press, Kebab Tyršovo náměstí, 
Restaurace Na Vrškách, Kadeřnictví 
Helena Vlková, Lexik s r. o., Železář-
ství Petr Gotschalk, Vinařství Ludwig, 
Asociace TOM, Středočeský kraj (dou-
fáme) a další.

Děkujeme velmi Sdružení dobrovol-
ných hasičů Roztoky a záchranářům 
p. Černého, městské i státní policii 
a Technickým službám města Roztoky.
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dávali a  ohně uvnitř kotlíků rozdělá-
vali: Dita Antošová, Zuzana Antošová, 
Věra Bohdanecká, Klára Bryndová, Lada 
Bryndová, Zina Bumbálková, Dáša Cais-
lová, Adam Čech, Jitka Čechová, Michae-
la Černá, Alice Felkelová, Juliana Felke-
lová, Alice Frydrychová, Petra 
Frydrychová, Štefan Geissler, Hana Háj-
ková, Alena Hendlingerová, Aleš Hend-
linger, Radka Hendlingerová, Tadeáš 
Hendlinger, Petr Hošek, Michael Hošek, 
Kateřina Hošková, Marie Hošková, 
Anežka Hošková, Blanka Humplová, Ště-
pán Humpl, Zdenek Skružný, Ela Hyko-
vá, Jitka Klinkerová, Magdalena Klinke-
rová, Eva Komínková, Martina Krátká, 
Iva Krejdlová, Hanka Křístková, Simona 
Kulhánková, Jana Kudová, Alena Kuno-
vá, Andrea Kutnarová, Alena Lederero-
vá, Klára Loukotová, Mirka Maděrová, 
Jakub Marek, Marie Marková, Kateřina 
Korychová, Marie Ratiborská, kluci Ma-
rešovi, Jana Měkotová, Pavel Měkota, 
Helena Mikyšková, Petra Novotná, To-
máš Novotný 1., Tomáš Novotný 2., Jitka 
Olejárová, Daniela Pařízková, Mirka Po-
korná, Věra Procházková, Jitka Ramda-
nová, Jarmila Skružná, Josef Šebesta, 
Monika Šnajdrová, Matěj Štěpánek s Klá-

rou a Petrem, Marie Trefná, Šárka Turko-
vá, Tomáš Urfus, Jan Valenta, Thea Vo-
ráčková, Anežka Votavová, Petra Zwinz 
a  její žáci, Michaela Žertová, Tobiáš 
Zděblo
n�Svačinky pro organizátory nabalily: 
Zuzana Sléhová, Bráfka Lenka Svobodová, 
Zuzana Slancová, Adelína Starostová
n�Polívky, koláče a  různé dobroty pro 
pracanty vařily a pekly: Jitka Tichá, Dita 
Votavová, Magdalena Marková, Zuzana 
Johanidesová, Martina Krátká, Anna 
Kaucká, Karolína Šípalová, Zuzana 
Sléhová, Marie Tomešová

TECHNICKÁ SEKCE

n�Rozmístění všeho navrhl: Jano Kula 
a Pavel Tichý

n�Šapitó a věci v něm v rámci akce „Tichý 
záděr“ stavěli, vozili a  připravovali: 
Pavel a  Jonáš Tiší, Petr Komínek 
a  Manitou, Adam Stibůrek, Jakub 
Mirovský, David Lászlo, Jano Kula, Adam 
Kolinger, Adam Krátký, Martin Novák, 
Ondřej a Jakub Markovi, Tomáš Novotný, 
Pavel Frydrych, Antonín a  Mikuláš 
Skružní, Matouš a Jonáš Felkelovi, Marcel 
a  Adam Ramdani, Jaromír a  Tereza 
Sléhovi, Jára Štěpánek
n�Pozemek zapůjčil a  elektriku zaplatil: 
Pavel Bláha
n�Milion metrů koberců přivezli: Jaromír 
Sléha a Marcel Ramdan
n�Štěpku daroval a  stroje na zvedání 
obsazených záchodků zapůjčil: Petr 
Komínek
n�Šapitó ozdobami s  kuřecími pařátky 
zdobili: Michi Vítková, Eliška Vítková, 
Anička Vítková a Martin Jirků
n�Průvod řídili: Ondřej Marek, Antonín 
Skružný, Jonáš Felkel, Pavel Frydrych
n�Pojistky vprostřed noci, visíce nad šes-
timetrovou propastí, nahazovali: Pavel 
Tichý a Adam Uzelac
n�Všechno vybalili a  pak uklidili a  ještě 
do noci sklad stěhovali: Martina Macuro-
vá, Renata Baxová, Ondřej Marek, Kuba 

Čtvrtek 4. dubna 2019 od 16 do 18 hodin

Klub seniorů, Havlíčkova 713, Roztoky

Město Roztoky ve spolupráci se SPCCH

vás zve na přednáškový kurz určený nejenom seniorům

Generace dětí a vnoučat
jak jim lépe rozumět a předcházet konfliktům

přednáší :  PhDr. Vlaďka Fischerová

vstup volný

INZERCE

 

a město Roztoky

Vstup volný

ROZTOKY

Sobota 13. dubna 2019 od 13 do 17 hod.   
prostranství u  MÚ Roztoky

stánky s řemeslným zbožím, kytičky, velikonoční věnce, 
perníčky, koření, med, medovina, palačinky,šperky, 

 pletení pomlázek, výtvarná dílna, 
pro děti překážková „Cesta za velikonočním perníčkem”

Akce je podpořena grantem města Roztoky

si Vás dovolují pozvat na tradiční

Po 14. hodině doprovodný program:
Lidové tance - Taneční skupina ZUŠ Roztoky
Divadélko Romaneto - Velikonoční pohádka
velikonoční pásmo pěveckého sboru Roztocké děti
„Zlatovláska” - pohádka v podání dětí z MŠ Spěšného    

fo
to

:�J
ak

ub
�Se

dl
ák



17BŘEZEN 2019

ŽIVOT VE MĚSTĚ

Marek, Madla Marková, David Lászlo, Pa-
vel Frydrych, Adam Ramdan, David Ram-
dan, Marcel Ramdan, Zdenka Milotová, 
Martina Boledovičová, Ema Ramdanová, 
Jitka Klinkerová, Alice Frydrychová, Adam 
Kolinger, Jiřka Krásová, Tereza, Klinkero-
vá, Martina Krátká, Jiří Krátký, Adam 
Krátký, Dora Krátká, Jitka, Josefína, Pavel 
a Jonáš Tiší, Jakub Mirovský, Jaromír, Zu-
zana a Barbora Sléhovi, Zuzana Strnadová, 
Martina Moravcová, Zuzana Šrůmová, Mi-
kuláš a  Antonín Skružní, Jakub Tošner, 
Kristýna Sedláková, Barbora Votavová, 
Eliška Boloňská, Ráchel Humplová, Iva 
Ježková, Pavel Tichý a objemné auto zapůj-
čil Štěpán Humpl

FOTOGRAFOVÉ

n�Se svým objektivem věrně doprováze-
li: Markéta Luskačová, Jakub Souček, Ja-
kub Sedlák, Honza Žirovnický, Vít Švajcr, 
Marek Musil, Petra Mandová a  další 
a další

Všem vám za podporu mnohokrát dě-
kujeme! 
A moc nás to s vámi baví.
  l

Zuzana�Šrůmová

DATUM ZÁJEZDU MÍSTO CENA (Kč) DATUM PRODEJE

25. 4. čt Bor u Tachova 
zámek 300 15. 4. po

15. 5. st Jindřichův Hradec 
zámek 400 6. 5. po

5. 6. st Ploskovice zámek  
+ Litoměřice 300 27. 5. po

18. 7. čt Bouzov hrad 500 8. 7. po

28. 8. st Rousínov u Brna 
zámek 500 19. 8. po

18. 9. st Chyše zámek  
+ areál zámku 300 9. 9. po

9. 10 st Kost hrad + Sobotka 280 30. 9. po

6. 11. st Pardubice zámek 280 28. 10. po

13. 11. st Polsko 250 28. 10. po

 4. 12. st   Adventní zájezd – 
dle nabídky akcí

Zájezdy jsou pouze pro členy ZO SPCCH Roztoky, přihlášky u pí Pařízkové 
na tel. 732 217 507 nebo e-mailu: parizkovajar@email.cz.
Podmínkou účasti je zakoupená členská známka.  l

Jaroslava�Pařízková

Zájezdy SPCCH v roce 2019

 

POZVÁNKA
 

 

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.

  

základní organizace Roztoky

 pořádá 

                                           

ČLENSKOU SCHŮZI

                              
  

v jídelně Základní školy Roztoky

 

 

Účast přislíbili vrcholní představitelé města 

 
 

Za výbor SPCCH Roztoky vás k účasti zve

 
                                                                     

Vladimíra Drdová

 
                                                                        

předsedkyně SPCCH Roztoky

 
  

 
 

 
1. Zahájení
2. Slovo mají hosté
3. Zpráva členů výboru o činnosti v roce 2018, 
    
4. Zpráva kontrolní komise za rok 2018
5. Zpráva o hospodaření za rok 2018 
    a návrh rozpočtu na rok 2019
6. Usnesení
7. Diskuse (návrhy, podněty a připomínky)

v úterý 16. dubna 2019 od 16 hodin

a pracovnice sociálního oddělení městského úřadu

a plán činnosti na rok 2019, nové a připravované akce  

Program:

INZERCE

Čtvrtek 21. března 2019 v 17 hodin

Klub seniorů, Havlíčkova 713, Roztoky

vstupné 50 Kč

CESTOPISNÉ SETKÁNÍ

TROCHU JINAK

FILIPÍNY 
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Rozhodili jsme pexesa na  stoly, posadili 
proti sobě soupeře, odstartovalo se a už se 
odpočítával čas. Nehrálo se na  vítězství, 
ale na počet nasbíraných dvojic v časovém 
limitu. Děti i dospělí zapnuli mozkové zá-
vity, každý měl svůj postup a taktiku, ně-
kdo si pozice pamatoval podle čísla, ně-
kdo podle barvy a  někdo si dokonale 
musel prohlédnout, co na  obrázku bylo. 
Pro nás bylo překvapením, že u některých 

zápasů se již dohrálo před časovým li-
mitem 10 minut. Možná že v dalším tur-
naji čas ještě zkrátíme, aby soupeři měli 
vyrovnanější pozice. Gratulujeme Petře 
(kat. A), Vašíkovi a  Jakubovi, kteří měli 
nerozhodné skóre (kat. B). 

Tento turnaj jsme se rozhodli pořádat 
nejen proto, abychom nabídli dětem alter-
nativu počítačů, Facebooku, kde se často 
znají jen virtuálně, ale aby i dospělí potré-

novali mozek. Kdo zatím nemá odvahu 
zúčastnit se, protože si říká, že si karty ne-
pamatuje, nechť začne cvičit. Nezáleží 
na tom, jak je člověk starý, ale jak moc si 
procvičuje a trénuje mozek. 

Chtěli bychom poděkovat nejen účast-
níkům, ale i  panu Romanu Vyšínovi 
za propůjčení prostor. A těšíme se na vás 
příště, v  sobotu 30. března v  15 hodin 
na stejném místě.  l

Za Okrašlovací spolek
Lenka�Vozková

www.osroztoky.cz

Pexesáda
Dne 23. února uspořádal Okrašlovací spolek v žalovské Hospodě Na Růžku 
první Pexesádu dětí i dospělých, která měla nečekaně mnoho účastníků, i když 
termín vyšel na jarní prázdniny. 

Sbírka�šatstva�pro�Ukrajinu�
Husitská diakonie Církve československé husitské v Roztokách organi-
zuje opět sbírku šatstva (boty, povlečení, ručníky, deky, peřiny, drogerie 
apod.) v pátek 22. března 2019 od 16 do 17 hod. Věci prosím noste čisté 
a v pytlích. Děkujeme! 
 
Děkuji tímto zároveň, že jste při podzimní sbírce přispěli potřebným 
nešťastným lidem na východní Ukrajině. I tentokrát bude sbírka poslána 
dětem v dětském domově a v domově pro seniory.  l

 Jarmila�Kučerová
farářka

Poděkování�
Chtěla bych poděkovat moc 
všem účastníkům masopustního 
veselí, kteří při průchodu Kroup-
kou mně za koblížky, které jsem 
ráda udělala jako projev obdivu 
a malého přispění k sympatic-
kým a obdivuhodným aktivitám 
roztockého Roztoče, přispěli 
a obdařili mnohým obolem.  l

Jana�Trnková

INZERCE

Okrašlovací spolek pořádá další známé hry 
. Hraje každý s každým v časovém limitu 

své kategorii. Budeme rádi, když si přijdete 
zahrát, pobavit se a procvičit si mozek.

KDE: hostinec Na Růžku – sál, 

STARTOVNÉ: zdarma

Občerstvit se je možné přímo v restauraci.
Přihlášky jsou nutné kvůli počtu hráčů a to na našem webu 

přihlášených hráčů ve 14:45 hodin před utkáním.
Maximální počet je 50 hráčů pro obě kategorie. Proto neváhejte
Pro výherce máme připraveny drobné ceny.

Zveme však také ty, kteří nechtějí soutěžit, přijďte se 
podívat a fandit, můžete si i zahrát jen tak pro radost
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Výstavu zaštítila roztocká knihovna. Svoje 
fotografie stromů a ptáků (stromy i ptáci 
mohou být zvlášť nebo i najednou, je mož-
no poslat jenom stromy nebo jenom ptáky 
či oboje) zašlete v  elektronické podobě 
na  adresu spacek@roztoky.cz do 31. 8. 
2019. Jako předmět e-mailu je nutné uvést 
„Roztocké stromy a  ptáci 2019“. Přijímá-
me černobílé i barevné snímky. Doporuče-
ná velikost fotografií je A4 (21 x 30 cm) 
a rozlišení je minimálně 300 DPI. Fotogra-
fie by měly pocházet z  území či bezpro-

středního okolí Roztok. Prosíme maxi-
málně tři fotografie od jedné osoby.

Vybrané fotografie budou prezentovány 
na  Slavnostech pravého a  levého břehu 
2019 a poté budou v Roztokách vystaveny. 
Místo výstavy včas upřesníme.

Výstavu podpoří dřevař Martin Patřič-
ný (kniha Tajemství dřeva), Julius Klejdus 
(kniha Stromy a ptáci) a Česká společnost 
ornitologická řadou ocenění s ptačí tema-
tikou.� l

Otto�Melter,�Lucie�Hošková,�Michal�Špaček

První jarní den 20. března pořádají pěvec-
ké sbory a  vokální uskupení z  celé České 
republiky charitativní koncerty, jejichž vý-
těžek podpoří program organizace 
UNICEF „Dobrý start do života“, který se 
snaží zabránit zbytečným úmrtím nejmen-
ších dětí v rozvojových zemích.

Všechny vybrané peníze poputují 
do těchto oblastí na pořízení lepšího vyba-

vení v novorozeneckých odděleních ne-
mocnic, na zvyšování vzdělání zdravotnic-
kých pracovníků a také na  rozšiřování 
osvěty v péči o matku a dítě.

K této akci se přihlásilo téměř 200 pěvec-
kých sborů, které pořádají na řadě míst re-
publiky přes 70 charitativních koncertů – 
neuvěřitelné zapojení sborové komunity, 
a ani Roztoky nezůstanou mimo toto dění. 

Domácí vokální soubor Marika Singers se 
již minulý rok mezi prvními rozhodl pod-
pořit svým vystoupením program „Dobrý 
start do života“ a 20. března pořádá v 19.30 
v Hotelu Academic dobročinný koncert.

Přijďte si s námi užít tento kulturní záži-
tek a  vstupným 200 Kč (a  více) přispět 
na pomoc dětem v problematických oblas-
tech světa.

Veškeré vybrané peníze půjdou na konto 
organizace UNICEF.

Na částečnou úhradu nákladů spojených 
s realizací tohoto koncertu přispělo i město 
Roztoky částkou 4000 Kč.

Těšíme se na setkání!  l

Za Marika Singers
Julie�Šislerová

Fotografická výstava Roztocké stromy a ptáci 2019

Zpíváme pro UNICEF – Pěvecké sbory pomáhají dětem

Základní informace o výstavě, která má oslavit krásu roztocké přírody, repre-
zentovanou stromy a ptáky, se objevila již v časopise Odraz 10/2018. Aby 
informace nezapadla a zájemci měli čas ještě fotit, chceme výstavu tímto znovu 
připomenout. 

Napadlo vás někdy, jaké mají vaše děti štěstí, že žijí právě v České republice? 
Základní potřeby, jako jsou dostatek potravin, čistá voda, dostupná lékařská 
péče a vzdělání, považujeme v našich poměrech za naprostou samozřejmost, 
ale v jiných částech světa nemá přístup k těmto běžným věcem spousta dětí 
již od narození. A právě na podporu nejmenších dětí vznikla pod záštitou 
DPS Zvonky Mnichovo Hradiště celorepubliková benefiční akce Zpíváme pro 
UNICEF – Pěvecké sbory pomáhají dětem.

NOVĚ OTEVŘENO
Těšíme se na vás 7 dní v týdnu

  telefon: +420 736 254 133 • info@bowlingroztoky.cz
Roztoky u Prahy • Tyršovo náměstí 2222

www.bowlingroztoky.cz

INZERCE
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Zcela vyprodaný Historický sál roztockého 
zámku přivítal v  neděli 17. února opět 
po delší době Komorní orchestr Dvořáko-
va kraje, který zde koncertoval již po   
sedmadvacáté. Jako vždy byl program kon-
certu pečlivě vybrán tak, aby nabídl 
posluchačům jak něco z populární klasiky, 
tak i něco nového, méně hraného či zcela 
neznámého. V první půli se orchestr velmi 
dobře vyrovnal s jednou z nejhranějších ra-
ných skladeb W. A. Mozarta, krásným Di-
vertimentem D dur a poté s neméně melo-
dickým Koncertem pro violu C Dur 
Mozartova současníka a přítele Jana Křtite-
le Vaňhala. Vaňhalova skladba byla inter-
pretační příležitostí pro novou sólistku or-
chestru, Japonku Eri Shimizu, studentku 
oboru viola na pražské HAMU. A je potře-
ba říci, že své šance dokonale využila a pře-
kvapila nečekaně zralým výkonem, který 
přítomní odměnili nadšeným potleskem. 
Za pozornost stojí i fakt, že tato mladá ja-
ponská violistka je v pořadí již šestou člen-
kou KODK ze země vycházejícího slunce.

V úvodu druhé poloviny zazněl Koncert 
pro violoncello a  smyčcový orchestr „Kol 

Nigrei“ od  nepříliš (v  našich končinách) 
známého hudebního skladatele Maxe Bru-
cha (1838–1920), inspirovaný večerní 
modlitbou židovského svátku pokání – 
Yom Kippur. Tento hudební opus z  roku 
1880 byl zas nabídkou pro mladého stu-
denta Pražské konzervatoře Jana Sedláčka, 
který předvedl soustředěné a  melodicky 
přesné sólo pro violoncello. Jeho výkon si 
získal zasloužené sympatie posluchačů, 
umocněné i tím, že jde o vnuka pana diri-
genta a  uměleckého vedoucího KODK 
prof. Václava Mazáčka. Toto rodinné zauje-
tí rodiny Mazáčkových pro hudbu je neu-
věřitelné a  připomíná doby našich obro-
zenců. Kromě šéfa orchestru zde působí 
i jeho paní Jaroslava na cembalo, syn Viktor 
(sólo a 1. housle), dcera Veronika Sedláčko-
vá (příčná flétna) a nyní i její syn Jan (vio-
loncello) a dcera Magdaléna (flétna). Rodi-
nou sestavu doplňuje i  manžel paní 
Sedláčkové na lesní roh.

Dlouhotrvající potlesk na závěr si vynu-
til přídavek od oblíbeného Ástora Piazzolly 
s brilantním sólem pro housle, které skvěle 
„vystřihl“ Viktor Mazáček. Opět se potvr-

dilo, že roztočtí klasickou hudbu milují 
a  také jí rozumějí. Škoda že nemáme 
v Roztokách větší koncertní sál, než je His-
torický sál zámku s limitovanou kapacitou 
80 míst, určitě bychom ho naplnili. 

Závěrem ještě nemohu nezmínit i důle-
žitý podíl pana Václava Pavlíka na  této 
úspěšné akci, který ji po  všech stránkách 
(s podporou města) perfektně organizačně 
zajistil.  l

�Stanislav�Boloňský

Roztočtí klasiku milují

INZERCE

Velikonoční dílny
ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy

14. dubna 2019

14:00 - 17:00 tvůrčí dílny  
17:00 loutkové divadlo

www.muzeum-roztoky.cz
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Sólo na violoncello přednesl Jan Sedláček
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11.4.2019
19:00

K O N C E R T  J E  P O Ř Á D Á N  S  P O D P O R O U  G R A N T U  M Ě S T A  R O Z T O K Y

PRAŽSKÉHO KOMORNÍHO 
KYTAROVÉHO ORCHESTRU

Historický sál 
Středočeského 

muzea
 v Roztokách

 u Prahy
Vstupné

100/50 Kč

A ŽÁKŮ ZUŠ ROZTOKY

Předprodej vstupenek od 15.3.2019 v obchodě Pasparty a rámy,
 Tyršovo náměstí 427, Roztoky

s podporou grantu města Roztoky

Hotel Academic, Roztoky

ROZTOKY
zve na 

představení loutkového divadla Já to jsem

Neděle 7. 4. 2019 od 15 hodin

hotel Academic, Tyršovo náměstí 2222, Roztoky

Vstupné 80 Kč

Předprodej vstupenek v recepci hotelu,

rezervace na 606 893 292 (pí Drdová)

PINOCCHIO
Pohádka na motivy slavné knihy Carola Collodiho

4. dubna 2019 ČRTY UHLEM
Koncert k zahájení výstavy 

Historický sál od 18:30
Zazní skladby J. B. Foerstera, B. Smetany, O. Ostrčila a O. Nedbala
v podání sólistů Olgy Černé (mezzosoprán), Jaroslava Šonského (housle)
a Daniela Wiesnera (klavír)

Vernisáž výstavy a otevření Ateliéru Zdenky Braunerové
od 17:00 v zahradě Braunerova mlýna

Předprodej vstupenek na koncert od 8. 3. 2019 v obchodě Pasparty a rámy, Helena Chvojková, Tyršovo náměstí 427, Roztoky
Jednotné vstupné 150,- Kč

Výstava J. B. Foerster. Hudební skladatel z okruhu Zdenky Braunerové
5. dubna - 3. listopadu 2019 v zahradě Braunerova mlýna v Roztokách

Neděle 7. 4. 2019 

hotel Academic, 

Vstupné 150 Kč

Předprodej vstupenek v recepci hotelu,

rezervace na 606 893 292 (pí Drdová)

Představení je podpořeno grantem města Roztoky

ROZTOKY Vás zvou na talkshow

Tyršovo náměstí 2222, 

Roztoky

HOVORY „W”
s Jiřím Werichem Petráškem 

od 19.30 hodin

INZERCE
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KULTURNÍ�KALENDÁRIUM�–�BŘEZEN–DUBEN

BELETRIE
Martin-Lugand, A., Ta hudba mi stále zní 
v hlavě
Ferrante, E., Tíživá láska
Ravatnová, A., Ptačí tribunál 
Boček, E., Aristokratka a  vlna zločinnosti 
na zámku Kostka 
Doerr, A., Čtvero ročních období v Římě

DETEKTIVKY
Houserová, E., Zlo jako alibi
Bannalec, J.-L., Bretaňské světlo
Viveca, S., Tiché vody
Nesser, H., Případ G

PRO DĚTI
Brooks, B., Příběhy pro kluky, kteří se nebo-
jí být výjimeční
Bussell, D., Malá baletka: Rosa a tři přání; 
Rosa a kouzelný sen
Koziel-Novak, M., Rok na venkově
Walliams, D., Táta za všechny prachy

NAUČNÁ
Dusmann, C., Minecraft průvodce pro rodi-
če: praktické rady pro rodiče dětí hrajících 
Minecraft
Zemanová, L., Fi a Flo – vědecký i fantastic-
ký příběh o skloňování podstatných jmen
Bergmanová Klímová, H., Dobrodružství 
pana Wellingtona – o  klucích, letadlech 
a letcích RAF

AUDIO KNIHY
Cowell, C., Jak se stát pirátem
May, P., Umrlčí cesta
Kinney, J., Deník malého poseroutky 
Jones, T., Pohádky k neuvěření

HRY
Únikovka loupež v Benátkách
Dixit
Rory’s story cubes – Vesmír, Záchranáři, Zvířata 
Bang! Kostková hra
Bang! Duel 

PROGRAM V BŘEZNU

n�19. 3. Narwovi: Trekking v  Indickém 
oceánu (18.30)
n�20. 3. Hravé čtení s Adélou 
(16.15–17.15)
n�21. 3 Literární pořad z díla Karla Čapka 
(18.30)
n�26. 3 Renata Bartková: Zahrady, které pa-
tří dětem (18.30)
n�30. 3 Plstěné brože, korále či 3D náušni-
ce, cena 230 Kč – přihlášky na 
nahlovska@roztoky.cz

Informace o  programu a  mnoho dalšího 
můžete zjistit osobně v knihovně, na pla-
kátovacích plochách města či na webu 
knihovna.roztoky.cz  l

Za městskou knihovnu 
Tereza�Náhlovská�

Městská knihovna informuje
Nabízíme vám výběr z novinek, zakoupených do městské knihovny během měsíce února 2019.

8. 3. – 8. 9. 2019 Jan Felkl, zakladatel a majitel továrny na glóby. Vernisáž výstavy 7. 3.  
Od: 17.00 hod. 

Středočeské muzeum Roztoky,  
malá výstavní síň

19. 3.
Út

Narwovi: Trekking v Indickém oceánu – přednáška. 
Od: 18.30 hod. Městská knihovna, Roztoky

20. 3.
St

Marika Singers pro UNICEF. 
Od: 19.30 hod. Hotel Academic, Roztoky

21. 3.
Čt

Filipíny trochu jinak – cestopisné setkání.
Od: 17.00 hod. Klub seniorů, Havlíčkova 713, Roztoky

21. 3.
Čt

Literární pořad z díla Karla Čapka. 
Od: 18.30 hod. Městská knihovna, Roztoky

22. 3.
Pá

Sbírka šatstva pro Ukrajinu. 
Od: 16.00–17.00 hod. Husitská diakonie CČSH, Roztoky

24. 3.
Ne

Tři pohádky – spolek Kvítko zve na představení pro děti.  
Od: 15.00 hod. Sokol – přísálí, Tyršovo náměstí

26. 3.
Út

Renata Bartková – Zahrady, které patří dětem 
Od: 18.30 hod. Městská knihovna, Roztoky

28. 3.
Čt

Komorní koncert – pořádá ZUŠ Roztoky, vystoupí účastníci soutěže ZUŠ v oboru komorní hra a další 
vybraní žáci. Od: 18.00 hod. Historický sál roztockého zámku, Roztoky

30. 3.
So

Pexesáda – turnaj v pexesu.
Od: 15.00 hod. Hostinec Na Růžku

1. 4.
Po

Vynášení smrti a nošení létečka.  
Více na www.roztoc.cz U přívozu v Roztokách

4. 4.
Čt

Generace dětí a vnoučat – jak jim rozumět – přednáška.
Od: 16.00 hod. Klub seniorů, Havlíčkova 713, Roztoky

4. 4.
Čt

J. B. Foerster – hudební skladatel z okruhu Zdenky Braunerové. Vernisáž výstavy. 
Od: 17.00 hod. Středočeské muzeum, Roztoky

4. 4.
Čt

Črty uhlem. Koncert k zahájení výstavy
Od: 18.30 hod. Středočeské muzeum, Roztoky

7. 4.
Ne

Pinocchio – loutkové představení.
Od: 15.00 hod. Hotel Academic, Roztoky

7. 4.
Ne

Hovory „W“ – talkshow s Jiřím Werichem Petráškem.
Od: 19.30 hod. Hotel Academic, Roztoky

11. 4.
Čt

Koncert Pražského komorního kytarového orchestru a žáků ZUŠ Roztoky.  
Od: 19:00 hod. Středočeské muzeum, Roztoky

13. 4.
So

Vysočany v Roztokách – stálá expozice modelové železnice.  
Od: 10.00–17.00 hod. Klubovna KŽM, nádraží Roztoky

5. 4. – 3. 11. 2019 J. B. Foerster – hudební skladatel z okruhu Zdenky Braunerové. Výstava. Středočeské muzeum, Roztoky

14. 4.
Ne

Velikonoční dílny a loutkové představení
14.00–17.00 dílny, 17.00 loutkové představení Středočeské muzeum, Roztoky

16. 4.
Út

Učitelský koncert – koncert učitelů ZUŠ a jejich hostů. 
Od: 18.00 hod. Historický sál roztockého zámku, Roztoky

25. 4.
Čt

Pietní vzpomínka na oběti transportu smrti  
Levý Hradec od 11.00, nám. 5. května od 11.45 a roztocké nádraží od 12.15 hod.

Levý Hradec, nám. 5. května,  
Nádraží Roztoky

27. 4.
So

Tradiční slet čarodějnic – odpoledne plné soutěží, her a hudby.  
Od: 20.00 hod. Show světového formátu Od: 13.00–23.00 hod. Roztoky Žalov, hřiště
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jsa neúnavným propagátorem naší dávné 
historie, uvítal jsem v  nejnovějším vydání 
časopisu Odraz znamenité pojednání o cen-
ných nálezech ze stodoly muzea roztockého! 
Co mne však snad ještě více potěšilo, je vaše 
sdělení ohledně odstranění ostudné skládky 
odpadu a  scelení pozemků na  posvátné 
půdě na  Holém vrchu. Jak zajisté víte, na-
cházelo se zde v pravěku pohřebiště kultury 
únětické, jejíž slávu rozšířil zejména nadše-
ný badatel Čeněk Rýzner. Vítám proto vaše 
prozíravé rozhodnutí zbudovati na  onom 
místě areál odpočinkový. Jistě pokrokovější 
využití starodávné půdy než coby odpadiště! 
Dle mého neskromného názoru by se však 
z návrší Holého vrchu mohlo stát více – pro-

stor jistého uctění právě významné to kultu-
ry únětické. Mám na mysli vztyčení několika 
důstojných informačních panelů, na kterých 
by se návštěvníci areálu o zmíněně kultuře 
poučili, ba i  své cítění národnostní posílili. 
Také v  žactvu a  dítkách školních by tento 
způsob prezentace dějin jejich vlastního by-
dliště zajisté zdravé vlastenectví a lokální pa-
triotismus probudil. Co se týče obsahu pa-
nelů, tento by v  základu mohl vycházeti 
z informací o Holém vrchu na stránce města 
Roztoky ve  světosíti umístěné, případně 
z encyklopedických odkazů na kulturu úně-
tickou a osobu Čeňka Rýznera v téže síti se 
nacházejících. Má idea se pak od panelů in-
formačních rozlétá až k vizi příhodného vel-

kolepějšího památníku a  symbolu kultury 
únětické, např. ve formě kamenného obelis-
ku z místního buližníku. To však již předbí-
hám vaše posouzení základní mé myšlenky. 
Jsem si jist, že nápad by mohla uvítat i obec 
Únětice v čele se svým osvíceným starostou 
a léty ověřeným Pronobusem. Pokud se vás 
při čtení mého přípisu zmocnily případné 
pochybnosti o mé duševní příčetnosti, pak 
vězte, že patrně vyvěrají pouze z mé jazyko-
vé stylizace, která měla za úkol můj list při-
blížit slohu z doby Čeňka Rýznera. 
 l

S úctou
Vladimír�Řepík
Horoměřice

Krátce po přistěhování do Roztok jsem si 
povšiml, kolik dětí ve školním věku (včet-
ně těch nejmenších) odsud dojíždí za vzdě-
láním do Prahy. Z četby Odrazu a dalších 
zdrojů jsem si to vysvětloval kapacitními 
problémy zdejší ZŠ, ale když ji začal vnuk 
navštěvovat, došlo mi, že další problém 
bude někde jinde – navzdory „samochval-
ným“ příspěvkům v rubrice Školní okénko. 
Vše vyvrcholilo po loňském září, kdy pře-
šel ze Žalova na „velkou“ školu. Během 
prvního pololetí docházky do 4. B ztratil 
motivaci k  dosažení lepších výsledků ve 
škole a  odzbrojil mne slovy: Proč bych se 
měl dvě hodiny denně doma učit, když stej-
ně dostanu trojku?

Zpočátku se výrazně zlepšil v angličtině 
a  s paní učitelkou měl dobrý vztah, jenže 
ona odešla ještě před koncem prvního po-
loletí a  vnuk se rázem ocitl tam, kde byl 
o třídu dříve, což by poznal i mizerný ang-
ličtinář. Dalším problémem se ukázala vý-
uka češtiny, bazírující na věcech, které běž-
ný člověk uplatní v  praxi, jen pokud se 
stane například jazykovým redaktorem. 
Nesmyslné lpění paní „třídní“ na povinné 
četbě vyvolalo oprávněnou kritiku z  řad 
rodičů. Děti po změně jejího stanoviska 
jistě s úlevou odložily Štorchovy Lovce ma-
mutů (kteří „oslavili“ celých sto let od své-
ho vzniku), Foglarovy Hochy od Bobří řeky 
(kde se děti dozvěděly, jak je důležité pro 
přivolání lékaře, policie nebo hasičů vědět, 
kdo má v obci zaveden telefon) nebo Lind-
grenové Děti z  Bullerbynu (když idyla 
švédské samoty dokáže dnes oslovit snad 
jen pár „alternativců“).

Kapitolou samou o sobě je výuka mate-
matiky, ta ovšem patří k všeobecně rozší-

řeným „strašákům“. Co mne ale profesně 
zajímá, je výuka vlastivědy. Po půl roce 
dějepisné „nalejvárny“ si desetiletý vnuk 
sice pamatuje datum vydání Zlaté buly si-
cilské (otázka na úrovni přijímacího testu 
na obor historie nebo politologie), trochu 
se orientuje v  manželských, resp. part-
nerských vztazích prvních Přemyslovců, 
ale do spojitosti s  nedalekým Řípem 
a ještě bližším Turskem, oběma spojený-
mi s přemyslovskou mytologií, si to neu-
mí dát.

O  každodenním životě našich předků 
(snad s  výjimkou výše zmíněných lovců 
mamutů) se děti ve 4. B nedozvěděly takřka 
nic. Přitom se v těsném sousedství Roztok 
nacházejí centra významných archeologic-
kých kultur – únětické a řivnáčské. A není 
náhodou Levý Hradec spojen s poutavým 
historickým příběhem „dušníka“ Ostoje, 
jejž zrekonstruoval nedávno zesnulý histo-
rik Zdeněk Smetánka? Přitom Roztoky 
i zdejší škola nepostrádají lidi, kteří se vlas-
tivědné osvětě věnují i  nad rámec svých 
pracovních povinností, jak naznačuje pří-
spěvek v Odrazu č. 12/2018.

Součástí městského znaku je přemyslov-
ská orlice, ale jak ovlivnila duchovní smě-
řování našeho nejpřednějšího zemského 
patrona nedaleká Budeč, se rovněž žáci 
nedozvědí. Zato se uspořádal školní výlet 
do vzdálené Libice nad Cidlinou, přestože 
se nejedná o  lokalitu, srovnatelnou histo-
rickým významem. Přitom opět stačilo za-
jít na Levý Hradec, kde byl zvolen praž-
ským biskupem nejslavnější libický rodák 
a  první známý „weltman“ (mimochodem 
i mořeplavec) z Čech – svatý Vojtěch. A to 
pominu různá klišé typu Karel IV. byl „otec 

vlasti“ a jeho syn Václav IV. „neschopný le-
noch“ – mohl bych pokračovat do neko-
nečna.

Nelze se za dané situace divit, že děti ne-
projevují příslovečnou „dychtivost po se-
bevzdělávání“, zvláště když se (jako jeden 
z vnukových spolužáků) setkají s vlažným 
pochopením při přednesení referátu o hu-
sitské zbrani a  zbroji. Poté, co iniciativní 
chlapec v prvotní euforii nabídne ještě pří-
spěvek o Janu Werichovi ve známé dvojroli 
císaře Rudolfa II. a  „jeho“ pekaře, je 
odmítnut s tím, že Werich se bude probírat 
až v osmé třídě! Dobře víme, že druhý díl 
filmu je vlastně agitka poplatná době svého 
vzniku, ale přesto je celé dílo rozšířeným, 
byť zkarikovaným příspěvkem k obecnému 
povědomí o  době rudolfinské – kterou 
ostatně končí ve vlastivědě pro čtvrtý roč-
ník výuka o dějepisu. Zdůrazňuji: vlastivě-
dě, nikoli v deskriptivní historii.

Podle svérázné logiky paní třídní, jež 
zřejmě kromě moderních dějin chová jis-
tou nedůvěru i  k  soudobým komunikač-
ním technologiím (jak lze z  běžné praxe 
snadno doložit), by se tedy vlastně vůbec 
nemuselo vysvětlovat, proč jsme loni oká-
zale slavili výročí 28. října, slavili-neslavi-
li výročí 21. srpna a takřka neslavili výročí 
11. listopadu (Den příměří), i když si po-
sledně jmenované připomínal celý civilizo-
vaný svět. Ať si děti počkají pár let, až se 
jim to „naordinuje“ podle osnov. A mezi-
tím si mohou číst na nástěnce v sousedství 
zdejšího pekařství (které je v tom nevinně) 
„mentální zvratky“ z  dílny KSČM, Klubu 
českého pohraničí a  jim podobných. Mi-
mochodem na dotčeném místě byl nale-
pen 21. srpna 2018 improvizovaný 

Slovutní konšelé roztočtí, milá paní Sodomová,

Jak (ne)povzbudit zájem o školní výuku
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Nedávno jsem vedl zajímavou debatu 
s roztockým rodákem a patriotem o rozvo-
ji městských zařízení. Byla to opravdu po-
učná diskuse o vedení města, řízení projek-
tů a plánování. Trochu se to dotklo i školy...

Jak se říká, žádná otázka není hloupá, 
existuje jen hloupá odpověď. Kamarád kla-
dl velmi správné otázky a měl kritické po-
střehy. Já se snažil vžít do role někoho, kdo 
individuálně nebo kolektivně řídí město 
a stavební aktivity s  tím spojené, a v  jeho 
„kůži“ odpovídat. Nevděčná role...

Například dobrá otázka: Proč město ne-
koupilo celý pozemek Barumky? Myslím, 
že už jenom fakt, že město koupilo poze-
mek za  20 milionů pro výstavbu budovy 
školy a špičkové tělocvičny, je velká inves-
tice, kterou město ze svých úspor vydalo. 
Představa, že město má bezedné fondy, 
z  nichž může po  Roztokách nakupovat 
pozemky, je asi malinko naivní. Navíc 
město tak trochu spoléhalo na Trigemu, že 
v  areálu bývalé Barumky postaví VTP 
park a  o  náklady na  infrastrukturu se 
s městem podělí. Když Trigemě nedopadla 
dotace a ukázalo se, že asi stavět nebude, je 
jasné, že se situace pro město zkompliko-
vala.

Následovala otázka: „A  to nemělo město 
plán B nebo C...? Vždy musíš plánovat 
v různých variantách.“

Vraťme se na zem a zkusme zapomenout 
na obvyklé odsuzování politiků jako sorty 
lidí, jejichž inteligence kolísá mezi šedesát-
kou a  hranicí IQ 75. Máme každý z  nás, 
když stavíme, plánujeme a děláme rozhod-
nutí, plán B, C, D... nebo E? Je určitě jedno-
duché říct, že určitě ano... Moje zkušenost 
říká, že spíš ne. Další argument na obhajo-
bu našich vládnoucích politiků je, že po-
kud by ke všemu přistupovali tak, že chtějí 
na vše plán B, C, D atd., tak by to znamena-
lo jistojistě také spojené náklady. Kdyby 
vyšel plán A, jak snadno by se obvinilo „vy-
hození“ peněz za další plány...

Nechci být jen nekritický vůči rozhodo-
vání ve  městě. Určitě podporuji analýzu 
případných chyb a nedostatků, která může 
pomoci být příště lepší a  efektivnější. 
Na  druhou stranu by každý kritik ve  své 
dokonalosti mohl nejprve projít svůj roz-
hodovací proces, jak by sám lépe a chytřeji 
rozhodoval.

Další otázka byla na téma GDPR a škola. 
„Viděl jsi, jak má škola složitý souhlas pro 
vyzvedávání dětí?“ Kamarád byl rozčílen, 

jak škola uplatňuje ochranu osobních úda-
jů v praxi. Na takovou připomínku je dob-
ré se „vrátit ke kořenům“. Dle mého názoru 
byla na  začátku plná moc, kterou musel 
mít rodič pro každého, kdo chtěl vyzvedá-
vat syna/dceru (teta, babička, maminka-
-kamarádka...). Škola vyšla vstříc rodičům 
a místo řady souhlasů stačil jeden seznam 
osob a souhlas s jeho vyzvedáváním... Pak 
přišlo GDPR – dle autorů normy motivo-
vané dobrým úmyslem zabránit nekontro-
lovanému obchodování s  osobními údaji. 
V tomto případě by bylo asi z žánru sci-fi 
z  podobné aktivity školu podezřívat – nu 
což, zákon je zákon, a tak škola musela ob-
měnit souhlas k  vyzvedávání v  souladu 
s  legislativou. V  ten okamžik se kritika 
snesla na školu, na EU, na DPO...

Co závěrem k výměně názorů, při které 
každý z  nás vnímal situaci rozdílně? Pro 
mne apel, že by možná bylo dobré zahrát si 
někdy na někoho, kdo je v pozici zastupite-
le, radního nebo ředitele, a jak jinak by měl 
v dané věci rozhodnout než bezhlavě kriti-
zovat. Já a  kamarád jsme se po  diskusi 
v dobrém rozešli. Tak bych to přál v Rozto-
kách všem.  l

Mgr.�Martin�Matas

leták, dehonestující Jana Palacha coby „fe-
ťáka“, z něhož si prý „pravdoláskaři“ obmy-
slně udělali ikonu.

Ještě ho mám schovanej, abych použil 
okřídleného Werichova výroku z jeho kdy-

si známé, dnes však zapomenuté role vod-
níka Čochtana. Třeba se bude hodit, až 
zase jednou český národ bude – poučen 
takto vykládanou historií – hrdě hledět 
vstříc novým 25. únorům, 15. březnům 

a Bůh ví čemu ještě. Kéž by nás, jak praví-
val můj učitel, historik Josef Janáček, při 
zdravém rozumu zachovati ráčil.
� l

Pavel�Bělina

„… tak vítejte na prvním zasedání kulturní 
komise v  tomto volebním období…“ Ko-
lem stolu sedí skupinka členů nově ustano-
vené komise. Nesměle pokukujeme, poky-
vujeme hlavou na  pozdrav, seznamujeme 
se. Musím přiznat, že se velmi těším. Být 
členem kulturní komise v obci, kde jsem se 
narodila, vyrůstala a  žiji, je pro mě čest. 
Přicházím plná očekávání, jaké budou naše 
první kroky, příspěvky, koncepce…

„... buch…“ na stole přistane komín žá-
dostí o příspěvky a granty. Následuje infor-
mace o tom, že dnes je na programu schva-
lování. V hlavě mi běží myšlenky o tom, že 
jsem asi něco prošvihla, dostatečně se ne-
připravila, přehlédla e-mail. Jsem v  háji! 
Z nevěřících pohledů některých však zjiš-
ťuji, že nejsem sama. Žádné podklady jsme 
totiž nedostali. „Ono“ se to totiž nestihlo!

Probíhá mírně vzrušená debata o  tom, 
co vlastně na zasedání děláme, jaký to má 

smysl a  jak můžeme hlasovat o  něčem, 
o čem nemáme žádné informace. Jsme vel-
mi rychle a  direktivně usazeni. Uzávěrku 
podání žádostí a naše zasedání dělil pouze 
víkend, a tak marníme tento lednový pod-
večer nad papírem s výčtem spolků, sdru-
žení a  jednotlivců a  nahodilými ciframi, 
které daly nejspíš jejich navrhovateli přes 
víkend dost zabrat. Hlasujeme, není jiná 
možnost. Občas někdo zdrží hlasování na-
hlížením do některé z žádostí. … zcela při-
rozeně. Nevyhne se však vyčítavým pohle-
dům, protože – „nebudeme tu přece 
do  půlnoci!“ Proč jsme se tedy nesešli 
s  ohledem na  termín uzávěrky o  týden 
později, připraveni, v klidu a s patřičnými 
podklady? 

Měla jsem asi mylnou představu o nápl-
ni práce kulturní komise. Co se očekává 
od členů? Stačí být do počtu, neobtěžovat 
zbytečnými nápady a inovacemi a pokorně 

zvedat ruku? Nebo můžeme něco změnit? 
Zkusit proměnit dusnou atmosféru a dva-
cet let zajeté koleje v  tvůrčí prostředí 
a plodnou debatu o dramaturgii kulturní-
ho dění v Roztokách? Proměnit ten komín 
žádostí v opravdu smysluplné kulturní vy-
žití, namísto nekoncepčního a nahodilého 
přerozdělování peněz mezi všechny žada-
tele, nehledě na obsah. 

Věřím, že se i tento rozjetý vlak, který už 
některými zastávkami pouze projíždí, dá 
zastavit. Byla bych ráda, kdyby se komise 
nescházela pouze ve chvíli schvalování do-
tací nebo když něco „hoří“. Aby zde vznikl 
přátelský tým lidí, kterým jde o  kulturní 
pozvednutí města, nehledě na  politickou 
příslušnost.

Nechť kulturní komise plní hodnoty ob-
sažené ve svém názvu!

� l

Šárka�Urbanovská

Rozvoj města a GDPR aneb má každý z nás plán B, C, D...?

Kulturní komín
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Komunistické čistky po  únoru (ne bílém, 
ale vítězném) se mu nelíbily. Přihlášku 
do strany, která mu jednoho rána přistála 
od „přítele“ na stole, nepodepsal, a tak při-
šel za pár hodin nejen o přízeň strany, ale 
i o ten stůl, práci a studium. 

Jinému by to stačilo, aby zalezl a dál ne-
prudil. Jenže táta si nedal pokoj. Fakt, že 
nám v  bytě neteče teplá voda, když by 
měla, pochopil jako závadu a opakovaně si 
na  to důrazně stěžoval na  domovních 
schůzích. Topičem a domovníkem v jedné 
osobě však byl kovaný komunista. Tak 
vzniklo podezření, že tátovi ani tak nejde 
o tu teplou vodu, kterou si nakonec může 
ohřát na  kamnech (nebo pěstovat zdravé 

otužování), ale o  rafinovaný útok s  cílem 
podkopávat autoritu strany. Různé „od-
borné“ komise se občas prošly naším by-
tem, aby zjistily, že ta voda opravdu teče 
studená. Přicházely pak i nečekaně, vrtalo 
jim totiž hlavou, jak to ten můj táta dělá...

K  nápravě došlo po  mnoha letech až 
v  době uvolnění na  konci let šedesátých. 
Přišel jeden pán, který se vyznal v  otop-
ných systémech. Chvíli nás pozorně po-
slouchal a pak řekl, že to bude zpětná klap-
ka. Zařídil výměnu a my od  té doby měli 
teplou vodu. Zázrak! Musím ale pro úpl-
nost a popravdě přiznat, že ten pán na tom 
ideologicky nebyl bůhvíjak. Maminka mu 
uvařila kafe, a když byl s námi chvíli sám, 

použil v té době ještě málo frekventované 
slovní spojení „komunistická pakáž“.

Proč to píšu? V reakci na úvodník v mi-
nulém čísle Odrazu: „Únor bílý“. Protože 
to ideologické posuzování problémů, a tím 
i  jejich neřešení, tu stále je ve  vzduchu. 
Těm, co na  problém upozorní s  cílem jej 
řešit, jsou podsouvány tzv. „jiné úmysly“. 

Premiér: brání vyšetřování, je ve  střetu 
zájmů, čerpal neoprávněně dotace? Né, to 
je kampáň!  

Roztoky: 4. 2. ráno je polovina parkoviš-
tě u  vlaku nedostupná za  bariérou sněhu 
a velkého štěrku od pluhu (naprosto zby-
tečnou). A  večer je situace stejná! To se 
za  celý den nikdo nepodíval na  kameru, 
která ten prostor monitoruje? A co pravi-
delná obhlídka MP? Selhání na plné čáře! 

Nestěžoval jsem si na pomalé odklízení 
sněhu ve městě, jak se mi snažíte podsou-
vat. Jen na konkrétní zbytečnou překážku 
na parkovišti. Na místě byla omluva a pří-
slib okamžité nápravy, a ne ty trapné řeči 
okolo. Platíme vás dobře.

� l

Jan�Chytil

O únoru v našich hlavách, ale ne bílém…

Výrazně silná opozice v tomto 
volebním období působí často 
problémy koaličním partne-
rům při jednání městského za-
stupitelstva. Jako noví členové 
postupujeme dle příruček pro 
zastupitele, snažíme se držet 
jednacího řádu a hlavně se ptá-
me. Koalice se často mračí 
a reaguje podrážděně. My však 
potřebujeme informace, aby-
chom mohli dle svého čistého 
vědomí a svědomí rozhodovat 
ve prospěch obce a jako dobří 
hospodáři. Každý z nás se vě-
nuje určité profesi, kde bývají 
investice i  dotace podložené 
studiemi, projektovou připra-
veností a dalšími náležitostmi. 

Proto se opakovaně ptáme 
na  plán investic města, které 
koalice přislíbila v  koaliční 
smlouvě. A že jich není málo. 
Otázky klademe i  u  zdánlivě 
bezproblémových bodů jedná-
ní. Jsou totiž mnohdy předklá-
dány s formálními nedostatky, 
bez náležitého vysvětlení a vy-
jádření kompetentních úřed-
níků. Nelze ovšem generalizo-
vat. Naposledy mě potěšil 
například precizně připravený 
materiál odborem SRM MÚ 
týkající se řešení problematic-
kých majetkoprávních vztahů 
městských a  soukromých po-
zemků. � l

Marcela�Šášinková�

Opozice – třídní nepřítel?

Můj tatínek byl z pohledu komunistů potížista. A hned řeknu 
proč. Strana se totiž na něj těšila. Dokonce by spolkla i to, že 
se po válce vrátil do vlasti v té příšerné uniformě RAF. Po-
cházel totiž z tak chudých poměrů, že kostelní myš si před 
ním musela připadat jako blízká příbuzná od Rothschildů.  
Byl však nadaný, pilný, skromný a cílevědomý, a tak mu 
emigrantsko-klerikální (a zřejmě i buržoazně-imperialistické) 
živly z Ameriky umožnily studovat.  

INZERCE��
Hledáme pomocnou sílu na výdej obě-
dů do školní jídelny (Žalov, Roztoky).
Tel. 601 187 885  
pí. Skutilová

Razítka

www.powerprint.cz 
Sleva platí jen pro objednávky on-line.

S�E��
20 %

Razítka

Ob�e�n���� 
on-���� se 
s�e��� 20 %, 
v��ve��ět� 
os���ě n� 
Suc���l�.

INZERCE
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Vřesoviště je rozsáhlý komplex různých 
typů biotopů. Je to prostředí, které bylo 
po staletí utvářeno činností člověka – pře-
devším dlouhodobou pastvou, sečí trávy, 
ale i permanentním vyřezáváním trnitých 
keřů anebo vypalováním. Asi největší vý-
znam má pro vřesoviště zmíněná pastva: 
jak se dobytek pohybuje po vřesovišti, vy-
tváří místa s různým narušením v podobě 
vyšlapaných chodníčků, stávanišť, okuso-
vých forem dřevin apod. Protože zákla-
dem je pastva, neměly by ovce porostu 
vadit, naopak by ho měly omladit. Tyto 
zásahy jsou však pro veřejnost možná ne 
úplně pochopitelné. Jsou zaměřeny právě 
na  vytváření míst s  obnaženým půdním 
povrchem. Na  holých ploškách by měly 
okamžitě vyrůst krásné koberce vřesu 
nebo plazivých kručinek. Když v trávníku 

nebo na  vřesovišti vytvoříte takto holou 
plošku, působí jako magnet. Okamžitě ji 
obsadí druhy takzvaných raných sukces-
ních stadií. Postupem času první ploška 
splyne se svým okolím.V jednom národ-
ním parku v  Holandsku sklízejí celé po-
rosty starého vřesu buldozerem a vyrábějí 
z něj pelety. Holé plochy pak rychle zarůs-
tají novými keříky.

To by byla teorie a  nyní přejděme  
k praxi. Občané žijící v blízkosti vrchu Řiv-
náč si stěžují na  zničené porosty vřesu 
v  této lokalitě a  dávají to za  vinu ovcím, 
které zde byly nahnány na  pastvu. Byla 
jsem se tam podívat a je pravda, že jsou zde 
úplně holá místa, vřesy jsou spaseny až 
na obnažený půdní povrch a  to, co zbylo, 
jsou zbytky uschlých keříků. A tak jsem si 
položila otázku: co je příčinou úhynu vřesu 

na Řivnáči? Zda se výše uvedené postupy 
můžou uplatňovat všude? Vřesy na Řivnáči 
rostou na  skalnatém podloží a  poslední 
léta byla velmi suchá. Velké sucho ve spo-
jení s pastvou asi nebylo to správné řešení. 
Nezvýšila se šance na zmlazení vřesu, spíše 
naopak se zvýšila šance pro růst průboj-
ných rostlin a  živočichů. Pokud se vřesy 
nevzpamatují, mohu jen konstatovat, že 
jsme přišli o vzácný typ biotopu. Zbývá jen 
jediné: čekat a doufat, že vřesy nejsou ne-
návratně zničeny. Naděje umírá poslední! 

 l

Domluva
Není to tak dávno, co městská policie 
ukládala pokutu, pokud nestačila domlu-
va. Od 1. července 2017 došlo ke změně 
a městská policie nemohla přestupek řešit 
domluvou, ale musela místo ní složitě 
uložit napomenutí. Od  1. ledna 2019 se 
vrací starý dobrý stav, kdy městská policie 
může uložit pokutu, pokud nestačí do-
mluva.
Sláva, městská policie zase může domlou-
vat! Ono je to i pro občany výhodné.
(Víte, že městskou policii řídí starosta? Chtě-

lo by to opravit neplatné právní předpisy 
na www.mproztoky.cz.)

Nechápu
V  minulém čísle jsem si přečetl větu: 
„V roce 2019 bude svážen bioodpad z bio-
popelnic v období duben až listopad...“ Ne-
chápu ten listopad. Myslel jsem, že svážení 
bioodpadu vychází z § 2 odst. 1 vyhlášky  
č. 321/2014 Sb., ve kterém se píše o období 
minimálně duben až říjen (u nás až listo-
pad) a které se od 1. dubna mění na „celo-
ročně“.

(Také nechápu název článku „Městská rada 
se sešla k třetímu letošnímu jednání 16. led-
na“, když to podle mne bylo první letošní jed-
nání. Ale nemůžu chápat všechno.)

Zeď�nám�(ne)spadla
Město Roztoky jedná o opravě padající zdi 
v Potokách. Potěšilo by mne, kdyby se po-
vedlo udělat něco s rourou, kterou protéká 
Žalovský potok. Voda z  roury teče přímo 
na zeď a ničí ji (vlastníkem Žalovského po-
toka je Povodí Vltavy).
Navrhoval bych rouru pootočit a prodlou-
žit tak, aby odvedla potok na druhou stra-
nu. Pak by bylo možné komunikaci opravit 
a zbavit se stezky a brodu.� l

Jiří�Štochel

Chtěl bych ujistit občany Žalova, že jsme 
na  městě na  tento cíp města nezapomněli. 
Studie máme dokonce dvě. Jednu jsme si za-
platili sami v roce 2016, zpracovali ji na pod-
nět místostarosty Tomáše Novotného míst-
ní architekti Eva a  Ondřej Smolíkovi. Ta 
řešila podrobně opravdu jenom náměstíčko.

Druhou zadalo město Černošice a zapla-
tilo ji z dotace. Byla součástí většího balíč-

ku, jenž zahrnoval vstup do města, nábřeží 
a Žalov. Ta je též již hotová a zapsaná v evi-
denci územně plánovacích podkladů, tedy 
jako neopominutelný podklad při jakém-
koli návrhu stavby. 

Jsou to ale pořád jenom studie, tedy ideo-
vé návrhy neboli vodítka. Neznamená to, že 
je to dogmatický nástroj a že to tak opravdu 
bude. Samozřejmě, pokud bychom záměry 

realizovali, jistě bychom se dále zamýšleli 
nad podobou náměstí a jistě za účasti širší 
veřejnosti. V městské kase však zatím bo-
hužel nejsou na tento záměr finanční pro-
středky. Obávám se, že to ani není předmě-
tem tohoto volebního období.

Obě studie visí nebo v nejbližší době bu-
dou viset na webu. Podrobnější informace 
přineseme v některém z dalších Odrazů.

� l

Ing.�Michal�Hadraba�
místostarosta

Vřesoviště na Řivnáči

Pokrok nezastavíš

Náměstíčko v Žalově

Eva�Sodomová
zastupitelka

Při řešení přestupku v blokovém řízení, tj. příkazu na místě, se 
nám legislativa hezky „vyvíjí“... Znovu platí, co chvíli neplatilo.

Přečetl jsem si v únorovém Odrazu postesknutí našeho za-
stupitele – předsedy ODS Romana Jandíka – nad stavem 
náměstíčka v Žalově, u železářství. 
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V  pravé části úvodní stránky školního 
webu naleznete registrační kalendář, kde si 
můžete vybrat vyhovující volný termín 
(pouze jeden). 

K zápisu přineste vyplněný zápisový lís-
tek, rodný list dítěte a  váš OP (pas nebo 
jiný doklad, kde je uvedeno místo trvalého 
pobytu). Zápisový lístek naleznete na webu 
školy nebo ve všech MŠ.

V případě zápisu sourozenců či potře-
by náhradního termínu kontaktujte 
Mgr. Šárku Kovaříkovou: sarka.kovariko-
va@zszb.cz.

Dobrou zprávou je, že kapacita ZŠ je pro 
školní rok 2019/2020 dostatečná. 

První třídy budou umístěny jako každý 
rok v obou budovách školy, v Roztokách 
i v Žalově. Bohužel, jak nám sdělilo vede-

ní školy, vzhledem ke kapacitním a orga-
nizačním podmínkám školy nebude mož-
no bezezbytku vyhovět přáním rodičů 
ohledně výběru budovy, paní učitelky 
a spolužáků (kamarádů ze školky). Vedení 
školy však bude umístění vašich dětí peč-
livě zvažovat. A paní učitelky prvních tříd 
budou, jak je již tradicí naší školy, ty zku-
šené a osvědčené.

l

Vladimíra�Drdová
radní pro školství a sociální věci

Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

Vážení rodiče,
o  jarních prázdninách, poslední týden 
v únoru, bylo opravdu krásně a počasí lec-
kde lámalo staleté teplotní rekordy, takže si 
děti mohly prázdnin pěkně „jarně“ užít.

V březnu se na školním webu spustí in-
formace pro rodiče budoucích prvňáčků. 
A pro ty nejstarší, deváťáky, je březen měsí-
cem nejintenzivnějších příprav na přijímací 
zkoušky na střední školy, jejichž 1. kolo za-
čne 12. 4. a 2. termín bude 15. 4. Pro obory 
šestiletých a osmiletých gymnázií jsou řád-
né termíny letos stanoveny na 16. a 17. 4. 
Jednotná přijímací zkouška se koná formou 
písemného testu ze vzdělávacího oboru 
Český jazyk a literatura a oboru Matemati-
ka a její aplikace. Na webu naší ZŠ najdete 
k  přijímacím zkouškám další informace 
v nově vytvořeném odkazu. 

V březnu nás také čeká v Rudné oblast-
ní kolo v sólové dětské recitaci. Ve středu 
20. 3. pro I. stupeň ZŠ a ve čtvrtek 21. 3. 
pro II. stupeň ZŠ. Tak ať se všem zadaří! 

A nezapomeňte, že „březen“ je také „mě-
síc knihy“, tak si nějakou pěknou přečtěte. 

Hodně štěstí dětem u  zkoušek přeje 
a na čtenou příště se těší 

Věra�Zelenková

Lyžařský�výcvik�aneb�
Je�dobré�začít�včas
V dnešní sportovní době na lyžích mnohdy 
umějí děti již v 5 letech a ty, které to neumě-
jí, se to naučí tím snadněji, čím jsou mladší. 
Je to jasné, velcí to mají na zem dál a víc to 
bolí. Krásné počasí, dobrá parta a  hlavně 
nadšení pro lyže a běžky, to vše se sešlo do-
hromady a na lyžák vyjely 4. 2. děti z 3. E 
paní Vlachové a 4. D paní Zwinzové. 

Monínec není daleko a čerstvě zasněžený 
byl začátkem února jak z  cukru, navíc byl 
s  modrou oblohou a  sluníčkem kopec tak 

lákavý, že jsme byli první na vleku a posled-
ní jsme v 16 hodin zouvali lyže. Apartmány 
hned pod sjezdovkou byly pro nás jako stvo-
řené, malé děti nenosily lyže daleko a v re-
stauraci hned u  vleku byli také moc milí 
a skvělí kuchaři. Z řad pedagogů s námi jeli 
dva certifikovaní lyžařští instruktoři a ostat-
ní, zdatní a  nadšení lyžaři. Celkem parta 
44 dětí a  7 dospěláků. Třídy se střídaly 
na svahu a na běžkařském okruhu. Na roz-
díl od sjezdovek byly běžky pro mnoho dětí 
novinkou, ale všichni se běžkovat snadno 
naučili a užili jsme si legrace na dlouho do-
předu. Běžkařské okruhy na  Monínci jsou 
hned nad sjezdovkou, všude kouzelná příro-
da a klid. Vlekaři byli ochotní, zpomalovali 
nám podle potřeby a náš běžkařský náklad 
pomalu vystupoval. Sjezdovka je na Monín-
ci pro děti kolem 10 let přímo jako dělaná, 
na 4sedačku hezky dosáhly a také kotva byla 
velmi oblíbená. V několika družstvech, po-
dle výkonnosti, si všichni užili dosyta všeho 

a  jen neradi jsme se balili na  cestu domů. 
Bylo krásné sledovat pokroky dětí, velké ta-
lenty a hlavně radost z pohybu a z možnosti 
to všechno sdílet s kamarády.

Šťastní a vylyžovaní jsme se vrátili v pá-
tek 8. 2. do Roztok, plni zážitků a ve zdraví. 
Lyžování zdar! 

Petra�Zwinzová�a�Bára�Vlachová

Zápis�do�1.�ročníku�pro�
školní�rok�2019/2020�
Dne 3. dubna 2019 se koná zápis do 1. roč-
níku ZŠ Zdenky Braunerové v hlavní bu-
dově školy na  Školním náměstí 470, a  to 
i pro Žalov.

Registrace k  zápisu bude spuštěna  
4. března 2019 v  00.01 hod. Registrační 
formulář a  další informace naleznete 
na www.zszb.cz.  l

Mgr.�Šárka�Kovaříková
zástupkyně řed. školy

Školní okénko

Od 4. 3. 2019 je otevřena registrace k zápisu do 1. ročníků ZŠ pro školní rok 
2019/2020 na webových stránkách základní školy www.zszb.cz 
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Ze zkušeností matky tří dětí a také z dlou-
holeté zkušenosti s  prací s  malými, před-
školními i školními dětmi si vám vřele do-
voluji doporučit kurz Předškoláček, který 
nabídne základní škola při zápisu do prv-
ních tříd všem dětem. Jedná se o pět zhru-
ba hodinových setkání, které děti stráví 
ve škole, ještě než začnou velké prázdniny. 
Co je čeká? Děti se seznámí s prostředím 

školy, projdou si učebny – třídy ve  škole, 
podívají se do  družiny, tělocvičny, školní 
jídelny. Vyzkoušejí si, jaké je to sedět ve tří-
dě s dalšími kamarády a pracovat v lavicích 
dle pokynů paní učitelky. Budou malovat, 
cvičit, zpívat… Vyzkoušejí si různá grafo-
motorická cvičení, jednoduché početní 
úkony, uvolňovací cviky, správné držení 
tužky.

Rodiče se mohou zeptat na vše, co je zají-
má ohledně nástupu a  připravenosti dětí 
na  první třídu, a  pokud bude třeba, mají 
přes prázdniny čas dohnat vše potřebné.

V Předškoláčkovi děti ztratí veškeré oba-
vy ze vstupu do první třídy a v září s úsmě-
vem půjdou do známého prostředí.� l

Vladimíra�Drdová
radní pro školství a sociální věci

LOGOPEDIE – NOVINKA

Každou středu od 13.30 (po dohodě i v so-
botu) bude nově v Lexiku probíhat logope-
die. Objednávat se můžete ihned.

LOGOPOVÍDÁNÍ

Kroužek na  rozvoj řeči probíhá v pondělí 
a středy a je možné do něj kdykoli přistou-
pit. Vhodné jako doplněk k logopedii.

DĚTSKÉ KURZY

Momentálně máme volná místa v kurzech: 
anglický jazyk pro 2. stupeň ZŠ ve  středu 
od  17.00 do  18.00; německý jazyk pro  
1. i 2. stupeň ZŠ ve čtvrtek od 15.00 do 16.00; 
příprava na  přijímací zkoušky na  osmileté 
gymnázium ve  čtvrtek a  pátek odpoledne. 
Do kurzů můžete přistoupit kdykoli. 

ZKOUŠKY NANEČISTO – NOVINKA

V sobotu 6. 4. 2019 od 10.30 do 12.00. na-
bízíme možnost vyzkoušet si přijímací test 
i s vyhodnocením.

DESKOVÉ HRY – NOVINKA

Tento kurz podporuje rozvoj sociálních do-
vedností, schopnost komunikace, prezentace 
a práce ve skupině. Má příznivý vliv na ab-
straktní myšlení a empatii. Podporuje zdravé 
sebevědomí. Budou se hrát Příběhy Impéria. 
Potřebujete jen papír, tužku a trochu fanta-
zie. Skupina společně vytváří příběh, který se 
odehrává u jednoho stolu. Vhodné pro stře-
doškoláky. Vedený psycholožkou.

KURZY PRO DOSPĚLÉ – NOVINKA

Přichystali jsme pro vás nový kurz španěl-
štiny pro mírně pokročilé a  je možné se 

zaměřit i na odborná témata. Dále je mož-
nost přihlásit se do  kurzu francouzštiny 
ve  středu od  18.00, do  kurzu němčiny 
ve čtvrtek od 19.00 a do kurzu japonštiny 
v  pondělí od  19.00. Pro anglicky mluvící 
nabízíme kreativní kurz malování a po prá-
ci se můžete přijít uvolnit na víkendové re-
laxace pod vedením paní psycholožky.

LETNÍ KURZY

n�Letní angličtina aneb Jak se neztratit 
ve světě – 2. stupeň ZŠ, 8.–12. 7. 2019
n�Prázdninová školička – 1. stupeň ZŠ, 
19.–23. 8. 2019
n�Angličtina na dovolenou – dospělí, 
8.–12. 7. 2019
n�Czech forforeigners – dospělí, 
19.–23. 8. 2019

LETNÍ TÁBORY

n�Malý objevitel s  angličtinou – pro děti 
od 5 do 8 let, 12.–16. 8. 2019
n�RC Freeride Land – pro děti od  7 let 
do 15 let, 5.–9. 8. 2019

CHŮVA A ASISTENT PEDAGOGA

n�Termín kurzu Expres: 13. 4. – 15. 6. 2019
n�Termín kurzu Na pohodu: 
20. 4. – 24. 8. 2019
n�Termín kurzu ASPED:2. 3. – 27. 7. 2019 
(možnost přistoupit během kurzu)

Více na  www.lexik.cz,www.insignis.cz 
i na Facebooku.

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

 l

Janka�Petráčková
koordinátorka Lexik a Insignis

Předškoláček = skvělá věc pro budoucího prvňáčka

Jaro je za dveřmi…
... a my v Lexiku a Insignisu, naplněni pozitivní energií, připravujeme nové 
vzdělávací a i jiné kurzy. Neustále tvoříme bohatou nabídku pro všechny věko-
vé kategorie a věříme, že si každý najde to své.

Nový�rok�na�ZUŠ�
Stalo se tradicí, že začátek 
nového roku je v ZUŠ spojen 
se soutěžemi. Letos soutěžíme 
v oboru komorní hry dechových 
a smyčcových nástrojů a sólové 
a komorní hry na akordeon.

V době, kdy je psán tento článek, 
máme za sebou okresní kolo de-
chových nástrojů, které se konalo 
v Řevnicích. Z osmi souborů, jež 
jsme na soutěž vyslali, získaly 
čtyři 1. místo s postupem do kraj-
ského kola, tři 1. místo a jeden 
2. místo. Navíc duo ve složení 
Petra Drdová – flétna a Markéta 
Gotschalková – klarinet bylo vy-
hodnoceno jako absolutní vítěz 
okresního kola. 

6. února se v naší škole konalo 
okresní kolo ve hře na akordeon 
a komorní hře na tento nástroj. 
Všichni naši sólisté (celkem tři) 
a jeden soubor v komorní hře po-
stoupili do krajského kola. Bohu-
žel musím konstatovat, že kromě 
jednoho akordeonisty z Jesenice, 
který rovněž postoupil do kraj-
ského kola, se nikdo z jiných ZUŠ 
v okrese Praha-západ soutěže 
nezúčastnil. Je to velká škoda, 
protože naši žáci potkávají kon-
kurenci až v krajském kole. Zá-
roveň se ukazuje, jak kvalitní je 
v naší škole výuka na akordeon, 
ale i na ostatní soutěžní nástroje 
(zobcové a příčné flétny, klarine-
ty, žesťové nástroje).

Samozřejmě že všem postupují-
cím a jejich pedagogům gratulu-
jeme, podrobné výsledky můžete 
najít na našich stránkách.       

A co nás čeká v dalších měsících? 
28. března Komorní koncert 
účastníků soutěží na zámku,  
16. dubna Učitelský koncert, 
v květnu Taneční představení 
a dva Absolventské koncerty 
a v červnu Zahradní koncert.  l

 MgA.�Bohumír�Šlégl
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SPORT

Vrcholem zimní sezony jsou přebory Stře-
dočeského kraje. Oddíl atletiky se jich zú-
častnil ve  všech mládežnických katego-
riích – od  mladšího žactva po  juniory. 
Nejhodnotnějšími výsledky byly titul pře-
borníka kraje ve skoku vysokém a stříbrná 
medaile v běhu na 60 m překážek pro To-
máše Hanouska. Tom se tímto kvalifikoval 
na mistrovství republiky a ukázal, že s ním 

letos republiková konkurence musí počí-
tat. Kromě naší hvězdy velmi dobré výkony 
v  kategorii st. žactva předvedli i  další zá-
vodníci. David Klusoň (vrh koulí a 60 m), 
Alex Obst (skok vysoký), Míša Čapková 
(150 m) a  Daniela Krejčová (60 m) nebo 
překvapivé 4. místo štafety 4 x 200 m st. 
žactva ve  složení Klusoň, Saint-Bonnet, 
Hanousek, Píka potěšilo trenéry.

V kategorii mladšího žactva předvedl vel-
mi dobrý výkon Denis Hacker ve  skoku 
vysokém (125 cm) a  Martin Kramoliš 
ve skoku dalekém (436 cm). Ve vrhu koulí 
nás velmi mile překvapila 10. místem 
v kraji Kateřina Bečková. 

A poslední kategorií, kterou by bylo dob-
ré zmínit, jsou dorostenci a junioři. Souboj 
v běhu na 200 m krajského přeboru oživila 
dvojice našich atletů Humpl a  Dvorčuk. 
Navíc tito dva závodníci postoupili do finá-
le nejkratšího sprintu (60 m). Eliška Černá 
vybojovala slušné umístění ve  vrhu koulí 
a  jen škoda zranění Kubánka a  Řihákové, 
jinak by naše ambice mohly být ještě vyšší.

Fakt, že náš oddíl má stále lepší zvuk 
v kraji, byl potvrzen pozváním Alexe Ob-
sta a Davida Klusoně na mezikrajové atle-
tické utkání do  Jablonce nad Nisou, kde 
reprezentovali Středočeský kraj v  běhu 
na 60 m př. a vrhu koulí.

Děkujeme za  podporu městu Roztoky, 
rodičům a trenérům oddílu.� l

Mgr.�Martin�Matas
asistent hlavní trenérky  

TJ Sokol Roztoky

Halová sezona atletiky TJ Sokol Roztoky 2018/19 
V zimě se naši atleti připravují zejména v tělocvičnách, a když podmínky dovo-
lí, v atletické hale. Trénink v zimním období je zaměřený na základní sportovní 
dovednosti – sílu, vytrvalost, rychlost a obratnost. Rozvoj konkrétních disciplín 
přijde až v letní sezoně. 

INZERCE

Starší žáci TJ Sokol Roztoky (zprava: Saint-Bonnet, Píka, 
Klusoň, Hanousek)

Běh na 200 m (zleva 4. dráha Humpl, 2. dráha Dvorčuk)
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n�Domácí potřeby-Elektro v  Žalově při-
jmou prodavačku na  zkrácený pracovní 
poměr. Bližší informace na tel. 602 320 324 
nebo na prodejně.
n�Prodám 1+1 s  balkonem a  praktickou 
komorou. Byt je částečně vybaven kuchyní, 
koupel. nábytek a  nová prostorná skříň. 
K bytu náleží balkon s novou roletou proti 
slunci. Byt je ihned k nastěhování a nachá-

zí se v  klidném prostředí v  Libčicích nad 
Vlt. Více info na  777  962  443 nebo na   
e-mailu Lendulka@centrum.cz
n�Hledám podnájem v  Roztokách – 1+1, 
1+kk. Jsem pracující, nekuřačka. 
Tel. 731 006 308
n�Hledáme koordinátorku do  týmu In-
signisu a Lexiku. Náplň práce – komunika-
ce s  klienty, koordinace kurzů, práce  

s  MS Office, online marketing, administ-
rativa. Nabízíme celý nebo i částečný úva-
zek, přátelské prostředí, zodpovědnou 
a  nestereotypní práci. V  případě zájmu 
pište na  prace@lexik.cz nebo volejte 
na 733 643 643.
n�Hledám ženu či muže, kdo mne občas 
svým autem odveze na nákup, výlet či k lé-
kaři. Seniorka, tel. 723 769 754�� l

V Roztokách se již osmým rokem soustře-
díme na  pohybové aktivity předškolních 
dětí. Vybíráme takové činnosti, které děti 
zvládnou, aby měly pocit úspěchu. Veškerá 
pohybová a sportovní činnost je uzpůsobe-
na psychomotorickým dovednostem 
a věku dětí. Podporujeme nové dovednos-
ti, orientaci v  prostoru a  spolupráci dětí 
mezi sebou. Naší snahou je, aby děti vní-

maly pohybové a  sportovní aktivity pozi-
tivně a měly z toho samy radost.

Kroužek Sporťáček je určen dětem 
od 2,5 do 4 let. Děti zkusí být bez rodičů 
ve  skupině svých vrstevníků, aby se lépe 
připravily na následný nástup do mateřské 
školky. Naučí se tak navazovat nové vztahy, 
zapojovat se do společné činnosti a sezná-
mí se s činnostmi, které jsou běžné pro ma-

teřskou školu. Veškeré aktivity jsou vždy 
zaměřené na  předem dané téma měsíce. 
Vše se odehrává formou hry, neboť ta je 
pro děti, nejen v tomto věku, činností nej-
důležitější. Ve  skupině je maximálně 10 
dětí.

Kroužek startuje v polovině září a probí-
há do konce června. Už nyní je možno si 
rezervovat místa k docházce.

V případě zájmu nás neváhejte kontak-
tovat.

� l

Za studio Neposedná pastelka
Martina�Sasková

e-mail: neposedna.pastelka@seznam.cz
www.neposedna-pastelka.wz.cz

Nyní plynule přejdu k  tenisovým trénin-
kům dětí i dospělých, neb se nám pomalu, 
ale jistě blíží jaro – zimní období končí 

na Velký pátek 19. 4., kdy sundáváme halu. 
Pokud byste chtěli vy nebo vaše ratolesti 
bílý sport vyzkoušet, případně se v  něm 

zlepšit, určitě se neváhejte ozvat. Na  vy-
zkoušení pro děti je ideální i  některý 
prázdninový kurz – letní intenzivní kurzy 
budou probíhat celé léto od 1. 7. do 30. 8. 
2019 a  kromě tenisu si děti vyzkoušejí 
i  další míčové sporty nebo jízdu na  kole. 
Více informací najdete na www.tenis-sko-
la.cz/akce nebo mi napište na sramek@te-
nis-skola.cz.

Závěrem ještě ohlédnutí za úspěchy čes-
kých zástupců na  okruhu ATP a  WTA 
v posledních týdnech: Markét Vondroušo-
vá došla v Budapešti do finále, Petra Kvito-
vá těsně podlehla Švýcarce Bencic ve finá-
le v  Dubai, Roman Jebavý se svým 
argentinským spoluhráčem Moltenim vy-
hrál turnaj v Cordobě v Riu byl v semifi-
nále.

Přejeme mnoho dalších úspěchů nejen 
našim profesionálním tenistům, ale i dět-
ským sportovcům… Aby se sportem a po-
hybem především bavili a  měli ho jako 
pravidelnou a oblíbenou součást svého ži-
vota. l

Za tým tenisové školy
Jan�Šrámek

Sporťáček 

Jaro se blíží

Hledáte dopolední aktivitu pro vaše dítě? Upřednostňujete 
menší kolektiv dětí? Sháníte kroužek plný pohybu, her, vy-
rábění, tancování a muzicírování? A v Roztokách? S kvalifi-
kovanými „tetami“? Je vašemu dítěti víc než 2,5 roku? Pak 
čtěte dál....

Když píši tyto řádky, jsem zrovna s partou dětí na lyžáku 
v Josefově Dole. Po dvoudenním lyžování a snowboardová-
ní jsme navštívili liberecký aquapark a všichni jsme si výlet 
moc užili. Věřím, že po povedeném prvním ročníku budeme 
pořádat lyžařské zájezdy o jarních prázdninách pravidelně. 
Na fotce vidíte naši skupinku na vrcholu Bukovky.

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

Co vás čeká
�  Příprava a provádění testů hydraulických komponent  

nebo systémů v uzavřeném prostředí testovací cely  
(testování prototypů, certifikační testy)

�   Udržování čistého a bezpečného pracovního prostředí  
laboratoře a testovacích cel

�  Spolupráce s mezinárodním týmem konstruktérů  
hydraulických systémů

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít
�   Znalost hydraulických systémů (pumpy, motory,  

ventily, elektronické ovládací systémy atd.)
�  Schopnost analyzovat hydraulické systémy a jejich schémata,  

hledat a odstraňovat problémy v zapojení
�   Znalost systémů pro řízení a sběr dat je výhodou  

(NI LabView, Inova TestControl)
�  Samostatný a aktivní přístup ke každodenním činnostem
�   Manuální zručnost
�   Středoškolské vzdělání
�  2 roky praxe v oboru
�  Znalost AJ – komunikativní úroveň

Co vám můžeme nabídnout
�   Možnost nástupu ihned
�   Přátelský pracovní kolektiv
�   Moderní pracovní prostředí s výbornou kantýnou,  

relax zónou a krásnou přírodou kolem
�  Zaměstnanecké benefity (stravenky, Flexipass poukázky,  

penzijní připojištění, příspěvky na dopravu atd.)

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

eaton_185_129.indd   1 28.02.19   11:25

Mgr. Filip Tretiník
realitní makléř

608 055 943
filip.tretinik@re-max.cz

NA  PRODEJ 
Roztoky, ul. Nádražní

INZERCE

Pizzu pečeme z originálních čerstvých  
italských surovin.

Přijďte si pro nejlepší pizzu v Roztokách  
nebo Vám ji dovezeme domu  

(rozvoz po Roztokách zdarma).

Vyberte si na:  
www.prima-pizza.cz

E-mail: info@prima-pizza.cz 

Objednávky přijímáme osobně  
nebo na tel. čísle 702 118 558 

od 10.00 do 22.00 hod. 7 dní v týdnu

Nerudova 1652 
252 63 Roztoky

od března 3 NOVINKY 
18. Salmone (s lososem) 

19. Delikates (marinované kuřecí maso,  
nudličky z vepřové panenky, sušená rajčata) 

20. Al Tonno (s tuňákem)



LETNÍ PNEU

www.superpneu.cz www.autohouser.cz
Prodej pneu a disků za internetové ceny!

PNEUSERVIS: +420 220 911 128 AUTOSERVIS:  +420 233 910 042 PRODEJNA: +420 220 515 853

od AUTOHOUSER s bonusem

ROZMĚR 14”>
Kupte 4 ks pneu 14” > a získáte ZDARMA, 
pneu tašky na vaše pneumatiky či celá kola.

ROZMĚR 16”- 15”
Kupte nejméně 2ks pneumatiky 16” nebo 15” 
prémiového výrobce a získáte ZDARMA 
půlroční 100 % pojištění pneu.

ROZMĚR 17”<
Kupte 4ks pneumatik PIRELLI 17” < včetně montáže
a získáte ZDARMA, změření geometrie + pojištění
pneu v programu TYRELIFE.

Vítěz testu ADAC / AUTOBILD


