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Noclehárna Prahy?

OBSAH:

Dlouhá léta jsem vedl s různými známými
i méně známými občany Roztok diskuse
o tom, zda má v našem městě smysl pořádat
společenské a kulturní akce. Jejich argument
byl stále týž: do Roztok se lidé jezdí v podstatě
jenom vyspat. Drtivá většina jich pracuje
v Praze a tam také chodí za kulturou a do společnosti.
Samozřejmě, v Praze je spousta možností kulturně a společensky se
vyžít, v měřítku a kvalitě, kterých v Roztokách stěží dosáhneme. Ale
to přece neznamená, že ve vlastním městě musíme rezignovat na úsilí nabídnout občanům jiné zážitky, nebo dokonce přitáhnout k nám
návštěvníky odjinud.
Je to typická ukázka fenoménu „to nejde“. Je tak snadné nic nedělat
a schovávat se za axiom zbytečnosti a marnosti. Jenže pasivitou a nicneděláním se ještě ničeho pozitivního na světě nedosáhlo.
Ten dávný spor o smysluplnosti pořadatelského úsilí v Roztokách
se mi vybavil, když jsem v obtazích tohoto čísla Odrazu spatřil
kulturní kalendář, který zaplnil celou jednu stránku. S blížícím se
létem narostla nabídka akcí nejrůznějšího obsahu do rozměrů
vskutku nevídaných, některé akce se nám do Odrazu ani jinam
než do kalendáře nevešly, jiné jsme museli výrazně krátit.
A tak si říkám, že disputaci o volném čase tráveném v našem městě rozhodl čas a že "ukázaná platí".
Roztoky že jsou jen noclehárna Prahy?
Ani náhodou.
Jaroslav Drda
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INFORMACE Z RADNICE

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v minulých dnech jsme si připomenuli 70. výročí konce
druhé světové války, která
byla jednou z největších, ne-li
největší, ranou pro lidstvo
v jeho historii. Tento ničivý konflikt přinesl
zmar více než šedesáti milionů lidských životů. Proto je důležité, abychom si tyto události připomínali a abychom na ně ani my, ani
budoucí generace nikdy nezapomněli.

Vily v Tichém údolí
Hlavním tématem dnešního Odrazu je možnost využití městských vil č. 110 a 125 v Tichém údolí. Tyto vily mají svou historickou
hodnotu a zároveň mohou i díky přilehlým
zahradám nabídnout využití ku prospěchu
široké roztocké veřejnosti. Je nutno podotknout, že jejich rekonstrukce bude náročná a zejména nákladná. S možnostmi jejich
využití se blíže seznámíte na dalších stránkách Odrazu.
Jak jsem naznačil, bylo by záhodno, aby vily
v budoucnu sloužily široké veřejnosti. V příš-

tích dnech se budeme rozhodovat o využití
první (větší) z nich, vily č. 125. Dle mého názoru se jako nejlepší využití jeví kombinace
mateřské školy a prostor pro spolky a neziskovky. Příhodné k tomu jsou i dispozice okolních zahrad, kde by mohlo vzniknout propojení Tichého údolí a horních Roztok pro pěší
či přírodní amfiteátr. O budoucím využití
budeme rozhodovat na květnovém zasedání
zastupitelstva, ale ještě předtím rádi uslyšíme
i Váš názor. Máte-li zájem, zúčastněte se veřejného slyšení, které se uskuteční 20. května
od 19 hodin ve škole.

Stav školky v Havlíčkově
ulici
V souvislosti s vilami kolega Jandík napsal
na internet i sem do Odrazu článek o stavu MŠ
v Havlíčkově ulici s tím, že školka bude muset
být uzavřena. Rád bych tyto informace upřesnil, aby již dále nevznikala panika. Stará oddělení v této MŠ je sice nezbytné řešit, ale je to
otázka řekněme střednědobá. Rozhodně se letos nebo v příštích dvou letech bourat nebudou. Nyní před námi stojí rozhodování o tom,

zda má smysl do oprav těchto budov masivně
investovat, anebo zda bude lepší v střednědobém horizontu uvažovat o jejich nahrazení
budovami novými. To je samozřejmě rozhodování závažné a důležité. Ještě jednou zdůrazňuji, že v tuto chvíli není chod školky ve starých
pavilonech ohrožen. Je ovšem dobře, že se jejich stavem zabýváme s patřičným předstihem.

Přijímací řízení do MŠ
V tuto chvíli již máme výsledky přijímacího
řízení do mateřských škol. S detailním přehledem Vás dále v Odraze seznámí kolegyně
Kazdová. Počet nepřijatých dětí starších tří
let se oproti loňsku snížil z 67 na 52. Přiznám se, že jsem čekal, že situace bude trochu lepší. V průběhu minulého školního
roku se ve školkách uvolnilo dalších 27 míst.
Podobná situace se odehrává každý rok, proto ji lze očekávat i v příštím školním roce.
Zároveň se nám snad podaří do konce roku
zprovoznit dětskou skupinu.
S přáním všeho dobrého
Jan Jakob, starosta města Roztoky

Informace z jednání zastupitelstva a rady města
O vilách rozhodne
zastupitelstvo
až v květnu
Velmi dlouhé jednání rady
města muselo být 15. dubna
rozděleno na dvě části. V té první, dopolední, odsouhlasila rada spoluúčast města
na třech dotacích, o které bude usilovat
z fondů Středočeského kraje. Pokusíme se
sehnat podporu na ozelenění ulice Jana Palacha (jde zhruba o 1,4 milionu korun včetně
laviček a košů), na repasi výjezdového vozidla dobrovolných hasičů (cena díla je asi 950
tisíc korun) a na drobné vybavení do městské knihovny (celková hodnota je asi 100 tisíc korun).
Hlavní blok začal pak po přerušení v obvyklou dobu v půl páté a skončil před jedenáctou, protože, jako už tradičně, byl původní
program posílen desítkou dalších materiálů
dodaných na stůl.
Rada odsouhlasila několik drobných majetkových záležitostí, nájmů a pronájmů, rozhodla na doporučení stavební komise o povolení (či nepovolení) rekonstruovat několik
soukromých domů a přístaveb, na popud
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sociální komise přidělila několik dávek
a musela sáhnout několikrát i do obecní kasy
při schválení víceprací na investičních akcích
ve městě a požádat zastupitelstvo o pokrytí
nákladů na havárii vody v čp. 21 v Nádražní
ulici, kde nás prasklou trubkou opustilo 2000
kubíků vody.
U několika bodů se rada zastavila na delší
dobu. Prvním z nich byla situace s dětskými
lékaři. Nefungují špatně, jen se velmi často
střídají. Jednoduché řešení neexistuje, protože se dávají dohromady striktní požadavky
„gestora“ lékařské péče, tedy zdravotní pojišťovny, podmínky pro činnost lékařů (například možnost mít zde zázemí v bytu),
a do toho vstupují i životní osudy a problémy
jednotlivých lékařek. Nejlepším receptem je
dialog s lékařkami, které zde tuto nesmírně
potřebnou práci provádějí, a hledání možností, jak jim vyjít vstříc, aby měly co nejméně důvodů Roztoky opouštět.
Druhým bodem, opět teprve rozehraným, je
správa bytového fondu města. Nová správcovská firma MIVA předložila zprávu o své činnosti za první rok svého působení a má zájem
o rozšíření svých služeb i na objekty, které
město vlastní, ale nejsou určeny k bydlení

(školy, školky, úřad apod.). O tom se bude teprve jednat. Již dubnové zastupitelstvo by však
mohlo na doporučení rady zahájit první krok
k odprodeji části bytového fondu, a to půdních vestaveb v Braunerově ulici, pouze těm
nájemníkům, kteří o koupi projeví zájem.
Nejdelším bodem jednání bylo rozhodování,
jak postupovat dál v rekonstrukci vil čp. 110
a 125. Město si nechalo zpracovat studii, jaké
možnosti v obou objektech má, jak by se daly
vily využít a přibližně s jakými náklady. Nutno dodat, že studie za mírný peníz je zpracována excelentně a velmi věrně popisuje možnosti, jaké město má. V radě zazněl
jednoznačný hlas vily nyní neprodávat, pokusit se v prvním kroku rekonstruovat tu,
která to naléhavě potřebuje (čp. 125), a hledat možnosti pro postupnou rekonstrukci
druhé, zachovalejší vily čp. 110. Převážil názor, že do rozhodování, na jaký účel by měla
být větší z vil využita, by bylo vhodné vtáhnout veřejnost, a proto bude rozhodnutí odsunuto na květnové zasedání zastupitelstva
a ještě před ním proběhne veřejná diskuse.
Na závěr jedna dobrá zpráva pro všechny
přátele piva: Roztoky budou mít svůj malý
červnový Oktoberfest. Starosta převezme
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nad soukromou iniciativou záštitu a 6. června poteče pivo plným proudem.

Regulační plán budou mít
i Solníky
Dubnové zasedání zastupitelstva mělo nezvykle krátký program a neobsahovalo žádné
body, o nichž se v kuloárech vedou již delší
dobu diskuse, ale optimistický předpoklad
„v osm jsme doma“ se ani zdaleka nenaplnil.
Možná nejdůležitější rozhodnutí – o pořízení regulačního plánu na zbylou část rozvojového území V Solníkách – prošlo prakticky
okamžitě. Pořízení regulačního plánu je nejen odpovědí na dva konkrétní podněty občanů, je to i nezbytný krok ve vztahu ke stále
trvající stavební uzávěře, kterou je třeba
tímto způsobem uzavřít.
Jen první krok provedlo zastupitelstvo ve věci
možnosti prodeje obecních bytů v půdních

vestavbách v Braunerově ulici. Tím krokem
bude oslovení současných nájemníků s cílem
zjistit, zda by o odkoupení bytů do vlastnictví
měli vůbec zájem. Přesný proces, jak by prodej případně probíhal, bude určen až po vyhodnocení odpovědí.
Vůbec nejdelší rozprava byla kolem bodu,
který se dostal do programu „na stůl“ –
o tom, jakým způsobem by mělo město vytvářet či spíše připravovat položení sítě optických kabelů. Již několik dní před zasedáním
probíhala na internetu diskuse „zasvěcených“, která pak pokračovala za mírně nechápavého přihlížení méně znalých i na zasedání. Po dlouhé debatě, zda je lepší
pokládat chráničky pro budoucí vedení všude, kde je rekonstruována ulice, anebo se
v této fázi soustředit jen na propojení objektů v držení města (školy, mateřské školy,
úřad, knihovna, Technické služby, městská
policie), dospěli zastupitelé k snad rozumné-

mu kompromisu – položit chráničky jen
v krátkém úseku Palachovy ulice od Tyršova
náměstí po Školní náměstí a celou koncepci
přijmout patrně v červnu, až ji kolegové Macoun a Hadraba ve spolupráci se šéfem OSRMŽP řádně připraví.
V závěru zasedání uvolnili zastupitelé z rozpočtové rezervy půl milionu korun na to, aby
mohly pokračovat záchranné práce v ulici Potoky. Nelze přesně odhadnout, na kolik dalších
prahů v korytu potoka a zpevnění podemletých úseků v břehu silničky to bude stačit, ale
měly by být odstraněny aspoň ty úseky, kde
bezprostředně hrozí havárie. Zároveň je třeba
prověřit možnosti, jak omezovat přítok dešťových vod do údolí, konkrétně prověřit funkčnost poldru, který by měl zachycovat proud
z prostoru Na Panenské, aby se omezila pravděpodobnost dalších škod v korytu potoka.
Jaroslav Huk, místostarosta

Výsledky přijímacího řízení do mateřských škol 2015/16
Ve dnech 8. a 9. dubna proběhl zápis (přijímací řízení) do všech roztockých mateřských
škol. Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole byla velmi jednoduchá, transparentní a v naprostém souladu
se zákonem:
1. Děti v posledním roce před zahájením
školní docházky dle zákona 561/2004 Sb.
(školský zákon), § 34 odst. 4, a děti s odkladem školní docházky.
2. Děti s trvalým pobytem v Roztokách (s výjimkou případů svěření dítěte pravomocným
rozhodnutím do střídavé péče – předložit
rozhodnutí soudu).
3. Děti s celodenní docházkou seřazeny podle
data narození od nejstaršího, a to do nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole
zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení.
22. 4. byly vyvěšeny s VELKÝM očekáváním
výsledky. Mluvím za sebe – jsem pracující
maminkou tříleté holčičky (04/2012) – a podala jsem zodpovědně přihlášku do všech tří
mateřských škol – co kdyby náhodou. Mimochodem, zápis do všech tří MŠ jsem absolvovala i s dcerou v jeden den od 14.10
do 16.40 hodin.
Celkem bylo otevřeno ve všech 3 školkách
110 míst (MŠ Přemyslovská 45 – celková
kapacita 114, MŠ Havlíčkova 48 – celková
kapacita 125, MŠ Spěšného 17 – celková kapacita 59) na 176 uchazečů (vytříděných), to
znamená, že se nedostalo pouze 66 dětí.
Procentuálně bylo přijato 62,5 % všech uchazečů. Datum narození posledního přijatého
dítěte je 12. 1. 2012. Datum narození posledního nepřijatého dítěte do 3 let je 27. 8. 2012.
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Počet nepřijatých dětí mladších 3 let (dovršení po 1. 9. 2012) je 14.
V loňském roce, pro školní rok 2014/2015,
bylo 121 přijatých dětí na 202 uchazečů, což
bylo 59 % přijatých uchazečů. Počet nepřijatých dětí mladších 3 let (dovršení po 1. 9.
2011) byl 14. V průběhu školního roku se
uvolnilo celkem dalších 27 míst (k 30. 4.
2015), což ve finále uspokojilo 73 % uchazečů.
Nejmladší přijaté dítě s datem narození dokonce 15. 5. 2012.
Situace letos není jiná ani v okolních obcích,
což vám ukáže tabulka níže. Dle prohlášení
ředitelů všech MŠ je situace všude alarmující
– s neobvyklým převisem. Byly přijaty pouze
děti s trvalým bydlištěm v dané obci. Na spádové děti nezbylo místo, proto nejsou zařa-

zeny mezi uchazeče. Úbytek v průběhu nastávajícího školního roku neočekávají.
Květnová školská komise se bude zabývat
pouze problematikou mateřských škol, stravováním nebo možností sdílení míst dle novely
zákona 472/2011 Sb. (školský zákon), § 34
odst. 9 (např. v případě střídavé péče), s účinností od 1. 1. 2012.
P. S.: Dcera se nedostala – je na čekačce a já
doufám, že se v průběhu školního roku
2015/2016 uvolní dalších 27 míst a bude přijato
až 77,84 % uchazečů. Pokud někdo nastoupí
do programu sdíleného místa, pak dceru hlásím jako druhou sdílející, a to s potěšením 

Město/obec
(počet obyvatel*)

Počet
míst

Počet
uchazečů

Procento
přijatých

Roztoky (8023)

110

176

62,5

Holubice (1464)

42

91

46

Horoměřice (3688)

36

100

36

P6 Suchdol (6689)
Tursko (707)

75
14

90
20

83,33
70

Úholičky (714)

16

17

94,11

Únětice (629)

13

20

65

Velké Přílepy
(2858)

51

76

67,1

Petra Kazdová,
zastupitelka TOP 09 a členka školské komise
Poznámka
nárůst 3,5 % oproti 2014/2015
2015/2016 čekací listina i v soukromých
školkách
2015/2016 čekací listina i v soukromých
školkách
pouze obyvatelé Suchdola
nikdo ze spádových obcí (Lichoceves,
Svrkyně, Statenice), 2016/2017 očekávají
umístění pouze pro 8 dětí
02/2015 otevřen nový pavilon s kapacitou
50 míst, jinak by mohli přijmout pouze
1 dítě, nikdo ze spádových obcí (Lichoceves,
Svrkyně, Statenice)

*zdroj Wikipedia
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INFORMACE Z RADNICE
Konzultační den pro občany města Roztok
s vedoucí oddělení důchodů OSSZ Praha-západ
paní Michaelou Průšovou

Léto na Tyršově náměstí

Odbor vnitřních a sociálních věcí MěÚ Roztoky oznamuje, že
v pondělí dne 18. května 2015 v době od 8.00 do 12.00 hodin bude
přítomna v zasedací místnosti radnice paní Michaela Průšová,
vedoucí oddělení důchodů OSSZ Praha-západ.
Paní Průšová bude připravena s Vámi konzultovat Vaše problémy
a otázky týkající se důchodového zabezpečení.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Oddělení sociální a DPS OVSV MÚ Roztoky

Vážení spoluobčané,
v letošním roce pro vás v parku na Tyršově náměstí připravujeme
malé překvapení. V teplých letních měsících park provoní a rozzáří
barvami letničková směs květin v netradičním pojetí. Nepůjde o květinový záhon v tradičním slova smyslu, ale o snahu vytvořit v travnaté ploše parku iluzi louky s pestrým a rozmanitým lučním porostem.
Jde o pilotní experimentální pokus oživit barvami zeleň městského
jádra novým způsobem.
Radka Reváková, OŽP MÚ Roztoky

Chcete se stát policistou?
Policie České republiky v rámci zvyšování stavů provádí nábor
policistů pro Středočeský kraj. Konkrétní informace
o podmínkách přijetí k policii a k průběhu přijímacího řízení
naleznete na stránkách www.policie.cz/nabor nebo je mohou
podat pracovnice náborového pracoviště na tel. č. 974 861 750,
e-mail krps.op.nabory@pcr.cz, datová schránka 2dtai5u.
Plk. JUDr. Václav Kučera
ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje

10. pizza zdarma POUKÁZKA
rEST***PIzzErIE
tel.: 220 911 005
728 416 007
Nádražní 21 (U zámku)
252 63 roztoky

1
6

platí i pro rozvoz

U
ZÁMKU

www.pizzerie-roztoky.cz

2
7

3
8

4

5

9 10

pizza
zdarma

po získání 9 razítek je 10. pizza zdarma
6

2+1

rEST***PIzzErIE
tel.: 220 911 005
728 416 007
Nádražní 21 (U zámku)
252 63 roztoky

objednáte-li 2 pizzy, dostanete 1 zdarma

platnost od 16.5.2015 do 16.6.2015

rozvoz zdarma
v roztokách
pizza z tradiční pece, pasta,
gnocchi, speciality balkánské kuchyně

U
ZÁMKU

www.pizzerie-roztoky.cz
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INFORMACE Z RADNICE

Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok
informovali o činnosti Městské policie Roztoky za období od 26. 3. 2015 do 28. 4. 2015.

•

Dne 26. 3. 15 v rámci hlídkové činnosti
v ulici Braunerova nalezeno vozidlo tov. zn.
Peugeot 205, nesplňující podmínky provozu
na pozemních komunikacích, majiteli vozidla zaslána výzva k odstranění vozidla, vozidlo provozovatelem odstraněno.
Dne 26. 3. 15 oznámeno podezření z porušení zákazu podomního prodeje na území
města Roztoky v ulici Puchmajerova –
na místě zjištěno, že neznámé osoby nabízely
seniorce levnější telefonování s tím, že ale
požadují zálohu, seniorka jim žádné peníze
nedala, provedeno místní pátrání dle získaného poznatku s negativním výsledkem.
Dne 27. 3. 15 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezena peněženka s doklady a platební kartou – vyrozuměn majitel, majiteli následujícího dne peněženka s nalezenými
věcmi předána, majitel by touto cestou chtěl
poctivému nálezci poděkovat.
Dne 28. 3. 15 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen mobilní telefon Huawei Ascend
Y300, nalezený mobilní telefon uložen
na MP Roztoky, na základě zveřejnění zprávy o nálezu se přihlásil majitel, který si nalezený mobilní telefon převzal, majitel by touto
cestou chtěl poctivému nálezci poděkovat.
Dne 28. 3. 15 v pozdních nočních hodinách v rámci hlídkové činnosti zjištěn volně
pobíhající pes v ulici 17. listopadu, proveden
odchyt tohoto psa, zjištěn majitel psa, majiteli pes předán v pořádku, věc přestupku vyřešena napomenutím.
Dne 30. 3. 15 oznámeno odcizení zboží
v prodejně Rossmann, podezřelá osoba zadržena i s odcizenými věcmi v ulici Lidická,
ke krádeži se doznala, věc kvalifikována
a šetřena jako podezření z přestupku proti
majetku, věc vyřešena v blokovém řízení,
odcizené věci vráceny do prodejny.
Dne 30. 3. 15 oznámeno odcizení jízdního
kola v ulici Nádražní, které bylo uzamčené
k zábradlí, krádeže se dopustil dosud nezjištěný pachatel, věc kvalifikována a šetřena
jako podezření z přestupku proti majetku
Dne 31. 3. 15 ve večerních hodinách tísňové
volání z jednoho z bytů z objektu DPS v Jungmannově ulici – na místě zjištěno, že senior
spadl ze židle na podlahu a uhodil se do hlavy,
vyžádána rychlá lékařská pomoc, která odvezla seniora na preventivní vyšetření do FN
Motol, vyrozuměni příbuzní, byt uzamčen.
Dne 4. 4. 15 v nočních hodinách oznámení
rušení nočního klidu hlasitou hudbou z pro-

•

•

•

•

•

•
•

•
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stor restaurace Bernard v Žalově – na místě
zjednána náprava, hudba vypnuta, věc přestupku řešena s provozovatelem restaurace
napomenutím.
Dne 5. 4. 15 oznámeno narušení občanského soužití v ulici Třebízského – na místě
zjištěno, že sousedka oznamovateli hodila
přes oplocení prázdnou skleněnou lahev
od alkoholu, oznamovatel sousedku viděl,
jak dále uvedl, nebylo toto poprvé, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti občanskému soužití
Dne 9. 4. 15 na služebnu MP Roztoky přivedla oznamovatelka tříletou holčičku, která
se ztratila, provedeným šetřením se podařilo
zjistit totožnost holčičky a byla odvezena
do místa bydliště, kde byla předána v pořádku svým rodičům.
Dne 10. 4. 15 v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu na balkonu jednoho z bytů v ulici Felklova – na místě zjednána náprava, věc přestupku vyřešena
domluvou.
Dne 11. 4. 15 ve večerních hodinách oznámen volně pobíhající pes v ulici Lidická –
proveden odchyt psa, zjištěn majitel, pes
předán majiteli v pořádku, věc přestupku
vyřešena v blokovém řízení.
Dne 11. 4. 15 v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu z prostor restaurace
Eiffel na Tyršově náměstí – na místě zjednán
náprava, věc přestupku řešena na místě domluvou.
Dne 13. 4. 15 oznámeno odcizení jízdního
kola v ulici Masarykova – věc kvalifikována
a šetřena jako podezření z přestupku proti
majetku.
Dne 14. 4. 15 oznámena nepovolená
skládka starého nábytku na břehu řeky Vltavy – zadokumentováno, kvalifikováno jako
podezření z přestupku, oznámeno OSRMŽP
MÚ Ro, zaměstnanci TS Roztoky provedli
úklid.
Dne 16. 4. 15 oznámen volně pobíhající
pes po cizí zahradě domu v Levohradecké
ulici – pes odchycen, provedeným šetřením
zjištěno, že jde o psa majitele bydlícího
v sousedství, pes majiteli předán v pořádku,
věc přestupku vyřešena napomenutím.
Dne 16. 4. 15 oznámena krádež finanční
hotovosti v bytě domu v ulici 17. listopadu
– výjezd na místo, na místo též hlídka PČR
Libčice, která si věc na místě převzala jako
podezření z přečinu krádeže.
Dne 19. 4. 15 oznámen nález peněženky
v parku na Tyršově náměstí – uloženo na MP
Roztoky, vyrozuměn majitel, majiteli předána nalezená peněženka s doklady a finanční

•

•

•
•
•
•
•

•

•
•

částkou, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci.
Dne 19. 4. 15 oznámeno vyhrožování
vzduchovou pistolí v ulici Masarykova – provedeným šetřením zjištěno, že pracovníkům
provádějícím zateplení fasády domu vyhrožoval se vzduchovou pistolí v ruce majitel
jednoho z bytů, ke zranění osob nedošlo,
PČR Libčice si věc na místě převzala.
Dne 20. 4. 15 oznámen nález svazku klíčů
s klíčenkou na Tyršově náměstí – uložen
na MP Roztoky, zveřejněno na webových
stránkách města Roztoky a MP Roztoky.
Dne 21. 4. 15 v rámci hlídkové činnosti
nalezen v ulici Lidická v místě U Rybníčku
klíč od vozidla tov. zn. Honda – uložen
na MP Roztoky, zveřejněno na webových
stránkách města Roztoky a MP Roztoky.
Dne 24. 4. 15 oznámeno rušení nočního
klidu z prostoru ubytovny v Přílepské ulici –
na místě zjednána náprava, věc přestupku
vyřešena napomenutím.
Dne 25. 4. 15 oznámeno poškození zeleně
na soukromém pozemku v ulici Levohradecká – na místě zjištěny vytržené dva jehličnaté
stromky, věc kvalifikována a šetřena jako
podezření z přestupku proti majetku.
Dne 25. 4. 15 oznámen požár suchého
travního porostu v oblasti Solník – hasiči
požár uhasili, provedeno šetření ke vzniku
požáru.
Dne 27. 4. 15 oznámeno poškození vozidla
tov. zn. Mitsubishi v ulici Felklova v souvislosti s provozem jiného vozidla – bez zranění, na místo vyžádáni policisté skupiny dopravních nehod PČR.
Dne 27. 4. 15 v nočních hodinách SOS tíseň z jednoho bytu v objektu DPS v Jung
mannově ulici – výjezd na místo, na místě
zjištěn senior ležící na podlaze bytu, stěžující
si na bolest nohy a hlavy, poskytnuta pomoc
a přivolána rychlá lékařská pomoc, zraněná
osoba převezena na traumatologické oddělení FN Motol, uzamčení bytu, vyrozumění
příbuzných.
Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky můžete nalézt na webových stránkách MP Roztoky www.mproztoky.cz.
Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při
šetření výše uvedených událostí, obraťte se prosím na Obvodní oddělení policie ČR Libčice
(tel. 974 882 730 nebo 974 882 731) nebo
na Městskou policii Roztoky (tel. 602 666 458
nebo 220 910 468, popřípadě e-mail: info@
mproztoky.cz). Děkujeme předem za spolupráci.
(Redakčně kráceno)

•

•
•
•
•
•
•
•

Vevera Petr, ved. str. MP Roztoky
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Jaký osud nachystáme vilám čp. 110 a 125
v Tichém údolí?
Má být vedení města ryze pragmatické
a za všech okolností ctít pouze ekonomickou stránku svých rozhodnutí? Nebo je
jeho úkolem zachovat kulturní dědictví
města pro příští generace, a to i za cenu, že
náklady s tím spojené nebudou malé? Nic
není černobílé, a tak je tomu i v případě
dvou více než sto let starých, unikátních,
leč zchátralých vil čp. 110 a 125 v Tichém
údolí, které jsou včetně velkého pozemku
v majetku města.
Vedení města je ale dostatečně pragmatické
na to, aby svá rozhodnutí stavělo na faktech
a koncepci, a ne na emocích a dojmech. Proto
nechalo zpracovat architektonickou studii,
která ukazuje možnosti funkčního využití
obou vil včetně přibližných nákladů. Prodat,
nebo zrekonstruovat? A když rekonstruovat,
tak s jakým využitím? To je to, oč tu běží.

Dobová pohlednice ze sbírek Středočeského muzea v Roztokách (pravděpodobně kolem r. 1900)

Tématu vil a jejich historii se v minulém vydání Odrazu věnovala paní Marcela Šášinková,
historička Středočeského muzea v Roztokách.
Pojďme se nyní podívat na současný stav, ale
především na možnou budoucnost obou vil.
Území Tichého údolí představuje urbanisticky vysoce kvalitní soubor staveb především
vilového charakteru, přestože byl bohužel
v některých případech znehodnocen necitlivými zásahy dostaveb, přestaveb nebo přímo
novostaveb.
Obě vily díky své architektonické kvalitě, zahrnující vedle dobrého dispozičního a provozního řešení dochovanou výzdobu a řemeslné detaily v exteriérech i interiérech, a též díky
svému umístění v rozlehlé zahradě a parku,
patří mezi nejzdařilejší příklady příměstského
bydlení vyšších tříd z přelomu 19. a 20. století.
Vily nabízejí vysoký potenciál nového funkčního využití, přestože budoucí zvažované práce,
které studie navrhuje, budou udržovacího charakteru, tak aby charakter staveb i jejich historická hodnota byla plně zachovány.

Technický stav vily čp. 125 je horší než technický stav vily čp. 110. Je to způsobeno především zatékáním vody do objektu a promrzáním objektu vzhledem k tomu, že objekt
nebyl delší dobu využíván. Na mnoha místech bylo zjištěno viditelné napadení dřevěných konstrukcí mykologickými škůdci
(hniloba, dřevomorka atp.).
Vila sloužila podobně jako nájemní bytový
dům se čtyřmi bytovými jednotkami ještě
nedávno, v současnosti je však neobývaná
a chátrá. Vlivem předchozí zanedbané údržby, havárií a nevyhovujícího stavu technického zařízení dochází k vážnému zhoršování
stavebně-technického stavu objektu.
Zmíněná studie obsahuje stručné zhodnocení stavebně-technického stavu obou objektů.
Ale teprve na základě výsledků podrobnějších průzkumů může být zpracována projektová dokumentace a navrženo nejvhodnější
řešení obnovy objektů vil, které vzejde z konzultací s investorem, projektanty a zástupci
památkové péče.

Současný stav a využití
objektů

Cíl a celková koncepce
obnovy

Objekt vily čp. 110 je poškozen dlouhodobou nedostatečnou údržbou, avšak přes dílčí
poškození je ve stabilizovanějším stavu díky
tomu, že je trvale užíván.
Vila dosud slouží jako nájemní bytový dům,
ve kterém jsou umístěny čtyři bytové jednotky, které jsou obývány. Technický stav bytových jednotek, především jejich technického
zařízení, však není vyhovující.

Architektonická studie se věnuje možnostem
stavebních úprav, udržovacích prací, případně
změny užívání objektů čp. 110 a čp. 125 a pozemků č. 2191, 2192, 2193, 2194/1 a 2194/2
v Tichém údolí, které jsou souhrnně zapsány
v seznamu nemovitých kulturních památek.
Základním cílem obnovy jako celku je stavebně-technická konsolidace cenného souboru
objektů a celková architektonická a funkční
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rehabilitace památek, včetně kultivace okolního parku a zahrady. Uvažovaná obnova bude
významným regeneračním zásahem, který
zohlední historickou, urbanistickou a estetickou hodnotu souboru obou vil a přispěje tak
k posílení atraktivity centrální části lokality
Tiché údolí. Rehabilitací obou objektů budou
získány prostorové kapacity s variabilní možností funkčního využití, které zahrnuje mimo
jiné též kulturní a společenské funkce.

Varianty funkčního využití
a provozu objektů
Na základě obecného zadání a průběžného
projednání je ve studii zpracováno několik
variant funkčního a provozního využití obou
městských vil. Rozvržení funkcí, provozní
a dispoziční řešení je vedle prostorových
a technických hledisek koncipováno s přihlédnutím k charakteru, autenticitě a památkovým hodnotám jednotlivých prostorů.
Předložené varianty umožňují dílčí kombinace vybraných variant.

Vila čp. 125

•

Varianta A 1 – bydlení
Tato varianta obnovy vily, tj. soustředění se
na vybudování pouze prostor k bydlení
a souvisejících prostor, zhodnocuje zejména
dispoziční možnosti vily, atraktivnost lokality, klidné okolní prostředí a velikost zahrady/
parku. Výhodou je soustředění se na jednu
funkci objektu, kdy se nestřetávají různá
provozní řešení. Dispozice umožňuje 4 nájemní byty.
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a tak je tato studie veřejně přístupná na stránkách města.

•

Varianta A 2 – chráněné bydlení
Variantní úprava předchozí varianty A 1, kde
se předpokládá vybudování chráněného bydlení pro seniory, handicapované či mentálně postižené občany, bydlení s asistencí (nevyžaduje další zázemí pro personál, asistenti
bydlí s klienty, střídají se na směny).
Varianta B – lékařské ordinace
Tato varianta předpokládá vybudování prostor pro zřízení celkem 4 ordinací lékařů,
nejlépe specialistů, a jejich pronájem. Pro
tuto variantu hovoří blízkost městské nemocnice.
Varianta C – mateřská škola
Tato varianta řeší prostor vily vybudováním
malé mateřské školky pro dvě dětské skupiny
vždy pro asi 20 dětí, s možností fungování
určité formy lesní školky s využitím přilehlé
zahrady/parku.
Varianta D – spolkové zájmové prostory
Tato varianta využívá nejvíce možností daných velikostí objektu a přilehlé zahrady.
Výrazně by napomohla řešení situace spolků
ve městě, zejména by řešila nedostatek volných spolkových prostor pro zájmové spolky
a sdružení i výtvarné, hudební či dramatické
kroužky apod. Předpokládá i úpravu parku
na místo setkávání a konání řady kulturních
akcí, mj. se předpokládá vybudování přírodního amfiteátru. Zároveň se nabízí užitkové
kultivované využití teras, pěstování ovoce
v obnoveném ovocném sadu, případně obnova vinice.

Na závěr

•

•

•

Vila čp. 110

•

Varianta A - expozice a spolkové prostory v instalované vile
Tato varianta pracuje s vizí vybudování muzea – instalované vily s dobovým nábytkem,
doplněná menší expozicí o historii a významu Tichého údolí, s expozicí zejména o židovských průmyslnících a majitelích letních
vil v okolí Prahy.
V patře je uvažováno s vybudováním reprezentativního či služebního bytu v patře či jen
zázemí expozice. Vybrané prostory vily a jejího okolí zahrady a teras mohou sloužit při
zvláštních příležitostech pro spolkové činnosti a kulturní setkání a aktivity.
Varianta B – lékařská ordinace a byt
Jde o variantu kombinující dva způsoby vy
užití, oba s relativně klidovým režimem
„provozu“. V ideální podobě je byt obsazen
lékařem, který má pronajatu jednu z ordinací
v přízemí.
Varianta C – mateřská školka a byt
Varianta řešení objektu s vytvořením prostor
pro provoz mateřské školky pro dětskou skupinu 12 až 20 dětí (malá školka) ve zvýšeném
přízemí a jednoho bytu v patře. Dispoziční

•

•
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Detail vyřezávané a prosklené terasy
vily čp. 110 (Foto T. Efler)
řešení umožňuje i provoz spolků. Vybrané
prostory vily a jejího okolí zahrady a teras
mohou sloužit pro děti a dětské aktivity a při
zvláštních příležitostech pro spolkové činnosti a kulturní setkání a aktivity.
Varianta D – spolkové zájmové prostory
Varianta kombinující vybudování spolkových prostor pro zájmová sdružení v přízemí
a klubové prostory v patře vily. V případě
fungování spolků v přízemí vily se nabízí
i propojení s parkem, který vilu obklopuje,
pro pořádání společenských a kulturních
akcí. Zázemí pro tyto externí aktivity by bylo
zřízeno v suterénu vily.
Varianta E – mateřská školka, lékařská
ordinace a spolkové zájmové prostory
Varianta kombinující vybudování mateřské
školky (dětské skupiny pro 12 dětí) v přízemí, jedné lékařské ordinace (v západní části)
suterénu a spolkových prostor pro zájmová
sdružení v patře.

•

•

Studie přináší nejen architektonická řešení
všech variant, ale ve stručnosti popisuje silné
a slabé stránky, možné finanční zdroje i výnosy, ale i rizika jednotlivých variant. Toto vše se
ale ve zkratce na stránky Odrazu nevejde,

Představené varianty konverze bývalých Haurowitzových vil v Roztokách nepochybně nejsou kompletním výčtem možností, jak lze tyto
autenticky zachované objekty obnovit a zachránit je pro budoucí generace. Jsou to však
možnosti, které mohou významným způsobem zhodnotit tyto významné kulturní památky a přinést zároveň velký užitek i městu Roztoky a jeho občanům. Některé varianty,
zejména muzejní expozice, mají i velký potenciál v oblasti cestovního ruchu, mohou i výrazně napomoci v oblasti propagace a zviditelnění
města a zároveň v posílení vědomí identity
a vztahu obyvatel k místu svého bydliště.
Přesto, že původní funkce obou městských
vil jako rezidenčního bydlení patricijských
rodin je již minulostí, mohou tyto objekty
díky novému způsobu využití najít svůj prostor a další důstojnou existenci. Nové funkční využití těchto kulturních památek tak
může spojit současnost 21. století s dobou
jejich vzniku a zajistit, že oba objekty budou
i nadále chloubou města Roztoky, které si je
vědomo významných momentů své historie,
nedopustí zanedbání důležité součásti své
identity a pečuje o rozvoj a kulturní kontinuitu v evropském formátu.
Z Architektonické studie funkčního využití objektů vily čp. 110 a čp. 125 v Tichém údolí autora
Ing. arch. Tomáše Eflera ve spolupráci s Ing. arch.
Martinem Čtverákem, Ing. arch. Pavlou Danešovou, Ing. Emilem Wichsem, Ing. Jakubem Dědem a Mgr. Martou Šášinkovou
pro časopis Odraz vybrala Eva Frindtová,
zastupitelka a předsedkyně redakční rady
Úplné znění studie najdete na: http://www.
roztoky.cz/userfiles/file/prilohy/
Pametihodnosti/ROZTOKY_VILY_STUDIE_
FUNKCNIHO_VYUZITI_FINAL.pdf

Milí spoluobčané,
v souvislosti s možným využitím obou vil si Vás dovoluji pozvat na

veřejné slyšení konané dne 20. května 2015 od 19.00 hodin
ve velké sborovně základní školy (v nové budově).

Veřejného slyšení se kromě představitelů města zúčastní i autor studie využití obou
vil arch. Tomáš Efler.
Tomáš Novotný, místostarosta
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Komu vlastně bude sloužit území nerušící výroby
a služeb pro stavbu VTP Žalov?
Odpověď na tuto otázku je jen jedna – developerovi, přesněji firmě Trigemě. V minulém Odrazu, č. 4/2015, napsal pan Křístek velmi trefný článek, kde shrnul možné
problémy a újmy oproti výhodám a přínosům pro občany města Roztok. I my jsme
nezaháleli a získali jsme opět několik informací pro spoluobčany, které by problematika s další výstavbou vzájemně se doplňujících typů staveb v místní části skladového
areálu na celkové ploše 22 000 m2 mohla
zajímat.
Ve dvou čtyřpatrových budovách a v jedné třípodlažní budově budou kanceláře,
laboratoře, vlastní vědeckotechnické zázemí, přednáškové plochy, s předpokládaným počtem zaměstnanců 600 osob a malé
pronajímatelné obchodní prostory. V dalších třech čtyřpatrových budovách budou
služební byty, bytové domy pro 150 osob
s mateřskou školkou k využití převážně
dětí zaměstnanců VTP, 146 venkovních
parkovacích stání a 133 stání v podzemních garážích. Co z celého projektu bude
sloužit výhradně k vědeckotechnickému
účelu, na který investor chce čerpat peníze
z fondu Prosperita Evropské unie pro výzkum a vědu? A co z celého celku bude
sloužit občanům Roztok? To ale nejsou jediné otázky. Bude Trigema plátcem daní

do městské pokladny Roztok, když má firemní sídlo v Praze 5, v Bucharově ulici?
Bude mít předpokládaných 150 osob
ve služebních bytech nahlášený trvalý pobyt v obci, aby město mohlo čerpat peníze
ze státního rozpočtu a přijímat platby
za komunální odpad?
Musíme také brát v potaz, že v období výstavby ve fázi demolice a stavby se počítá
s průjezdem 3 až 4 nákladních automobilů
za hodinu a v době betonáží základových
desek 5 nákladních aut za hodinu. Tato auta
budou jezdit ven z města Přílepskou ulicí
směr Přílepy v situaci, kdy po silnici, která je
v havarijním stavu, a nezpevněné krajnice
budou pod tíhou těžkých aut ještě nebezpečnější? Kdo zničenou komunikaci opraví,
nebo spíše postaví novou?
U silnic ještě zůstaneme. Intenzita dopravy
všech vozidel za 24 hodin po realizaci stavby
se zvýší v Přemyslovské ulici z 2454 na 3130
a v Přílepské ulici z 5850 na 9540. Tento údaj
ale platí jen pro navýšení zátěže roztockých
silnic po realizaci stavby VTP Žalov, ale
v plánu jsou ještě další stavby. Kdy tedy bude
opravena hlavní průjezdní komunikace Roztok Lidická ulice se stoupající průjezdností?
Na začátku roku 2015 obdržel Odbor životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje žádost oznamovatele Trigema

o posouzení záměru a o zahájení zjišťovacího řízení „Vědeckotechnický park Žalov“
k posuzování vlivů na životní prostředí.
Termín realizace VTP Žalov je v rozmezí let
2016–2019. Dne 6. 3. 2015 krajský úřad písemně požádal město Roztoky jako dotčený
územní samosprávný celek o zveřejnění informace o oznámení tohoto záměru. Zároveň vyzval město Roztoky k vyjádření názoru na vliv stavby na životní prostředí,
připomínky a požadavky. Termín byl stanoven do 30. 3. 2015. Vyjádření k oznámení
závěru s připomínkami městský úřad podal,
stejně tak i petiční výbor jako zástupce veřejnosti, která s výstavbou nesouhlasí.
Město Roztoky v současné době zaznamenává významný rozvoj obytné výstavby, který je
dán lokalitou – příznivé životní prostředí
a velmi dobré dopravní spojení do blízké
Prahy. Počet obyvatel by se měl zvýšit ze
7000 (stav z roku 2010) až na 10 000 obyvatel
a převládá názor, že z tohoto počtu může být
přes 1000 občanů bez trvalého pobytu.
Otázkou tedy zůstává, zda po tak velké výstavbě budou „zelené“ Roztoky nadále klidné a budou mít pozemky a nemovitosti stejnou lukrativní hodnotu, jako mají dnes.
Za petiční výbor Pavla Voborníková
a Yveta Pištěková

Malé upřesnění k VTP Žalov
V dubnovém čísle Odrazu
zpochybnil pan Lukáš Křístek
fakt (viz článek VTP III –
územní plán, školka a peníze),
že připravovaná výstavba
VTP III v Žalově je v souladu
s územním plánem. Rozporoval tak tvrzení,
které jsem uvedl ve svém článku Pochybuji,
tedy jsem, podobně jako radní M. Štifter
v článku Nejen VTP, ale další rozvoj Roztok
obecně v čísle 3/2015. Pan Křístek argumentoval tím, že „zatím“ výstavba není v souladu, protože nejsou náležitě vyřešeny její dopady na kapacitu MČOV i síť dešťové
kanalizace.
Považuji za nutné, aby nedošlo k chybné informovanosti veřejnosti, uvést tuto věc na pravou
míru.
Územní plán byl schválen v roce 1995 a v aktuálním znění (s pozdějšími změnami) je
v plném rozsahu platný. Pokud bychom přijali za relevantní názor pana Křístka, pak by
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územní plán nemohl v roce 1995 ani nabýt
platnosti, protože byl přijat ještě před generální rekonstrukcí městské čistírny odpadních vod a za tehdejší situace nebylo možné
vůbec garantovat rozsah budoucích plánovaných investic na tzv. rozvojových územích
města. MČOV byla rekonstruována až v letech 2000–2003.
Tedy uvažovaná výstavba VTP III na pozemcích, které jsou vyznačeny v územním plánu
jako území nerušící výroby a služeb, možná je
a není s platným územním plánem v rozporu.
Jinou věcí je splnění obecných podmínek pro
povolení stavby, resp. pro územní rozhodnutí. Do této kategorie patří námitky, které
uvádí ve svém článku pan Křístek.
Obecné podmínky pro vydání územního
rozhodnutí a povolení stavby (patrně) zatím
záměr VTP III nesplňuje. Rozhodující je samozřejmě stanovisko stavebního úřadu coby
orgánu státní správy, ale je možné předpokládat, že zatím investor příslušné kladné

rozhodnutí stavebního úřadu nemůže očekávat. Není třeba se tak obávat, že by bylo narušeno užívání okolních staveb tím, že by
nové objekty byly napojeny na kanalizaci nad
limity ČOV. Na stávající splaškovou kanalizaci se nelze bez souhlasného stanoviska
provozovatele systému VaK (SčVK) připojit
– ten si kapacitu (hydrologickou i látkovou)
ostře hlídá, a tedy ani nemůže dojít k problémům pro dosud připojené objekty.
Rovněž bez efektivních opatření na odvádění dešťových vod nelze stavbu zahájit, resp.
povolit. V tomto případě je možná situace
ještě jasnější než v případě splaškové kanalizace. Dešťové vody z velkých zpevněných
ploch je třeba bezpečně dostat do řeky, aniž
by ohrozily dosavadní zástavbu a krajinu.
Tento můj příspěvek nemá zpochybňovat
oprávněné obavy a připomínky pana Křístka,
jen věcně upřesnit, o co v této věci skutečně jde.
Stanislav Boloňský
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Udání

3DYHO+RNU±KXGHEQtãNROD
6WĜHGLVNRYROQpKRþDVX9ãHQRU\


Udávám tímto sám sebe. Udávám se, že jsem v úterý 14. dubna v 17.15 se
svými syny trávil čas na školním pozemku, konkrétně na hřišti s klouzačkami. Udávám se, že jsem nerespektoval a že nebudu respektovat výzvu
muže s křoviňákem (později jsem z něj pod menším nátlakem vyrazil
jméno – školník Procházka), abych opustil prostor. Udávám se, že se budu
pohybovat v tomto prostoru kdykoli v budoucnu, kdy budeme čekat na
naši dceru, až jí skončí tancování v objektu školy. Udávám se, že jsem
místnímu školníkovi, panu Procházkovi řekl, že je buzerant (a on mi řekl,
že jsem blbec, ale jen na půl úst, zbaběle, když ode mne odcházel).
Jinými slovy, tato historka se stala už podruhé. Loni se k panu školníkovi
připojil i pan ředitel a spílali mi oba společně. Za celý rok se nestalo nic.
Nic ve smyslu rekultivace prostoru, dokončení hřiště, případně oplocení
prostoru, když tedy pánové nechtějí, aby jim tam někdo chodil. Natož
děti! Proboha, děti na dětském hřišti – kdo to kdy viděl! Zároveň by si
pánové, pokud nemají nic důležitějšího na práci, měli vymyslet lepší argumentaci nežli „děti zde nemohou být – chybí jim dozor“. Otec asi není
v jejich chápání světa ten dostatečný dozor.
Syn Štěpán začne od září chodit do školy. Jsem zvědav, co nás tam
všechno čeká…







Nové jízdní řády autobusů platné od 7. 4. 2015. Tedy rozhodně ne ty z nás, kdo do Roztok přijedou v sobotu či
v neděli vlakem a chtějí se dostat od nádraží do horních
Roztok. Na zastávce u nádraží v Roztokách nové jízdní řády
autobusů od tohoto data o víkendu na vlaky nenavazují.
Pokud na něco vůbec jakž takž navazují, pak na jízdní řád linky S41,
který platil do 2. 3. 2015. Ten sice jednou zase zřejmě platit bude, nicméně do té doby bude návazný autobus o víkendu od nádraží odjíždět nahoru až 15 minut po příjezdu vlaku. Mezi příjezdem vlaku z Masaryčky
do odjezdu nejbližšího autobusu je interval ještě delší, 23 minut.
V Praze ROPID ale prokázal, že si umí poradit i s takovouto zapeklitou situací. Chybějící eskalátory ve stanici metra Nádraží Veleslavín
nahradil zdatnými nosiči zavazadel. To v Roztokách by to hoši měli
mnohem náročnější. Museli by do kopce vynášet nejen zavazadla, ale
i cestující. Jako čert Káču.
Vít Calta
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Vít Kahle, otec čtyř dětí, z toho tří malých
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Nelehká cesta k územnímu plánu
V minulém čísle Odrazu byl velký prostor
věnován přípravě nového územního plánu.
Zapátral jsem trochu v archivních dokumentech, abych si ozřejmil historii územního plánování a regulace výstavby v Roztokách a také to, s jakými problémy byly
práce s tímto základním dokumentem
obce spojeny.
Územní plánování a regulace výstavby sídelních útvarů není výmyslem moderní
doby. Nejstarší záznamy o přípravě Regulačního plánu městýse Roztok pocházejí již
z roku 1894. Jeho vznik byl zřejmě iniciován Okresním výborem Smíchovským.
Práce postupovaly poměrně pomalu, takže
čistopis převzal Okresní výbor od radnice
až v květnu roku 1897. Šlo o poměrně jednoduchý dokument, nicméně některé prvky z něj byly zachovány i v dalších desetiletích.
Koncem roku 1915 nařídila Zemská správní
komise království českého provést revizi plánu obce, což bylo do roka splněno.
Další krok ke zpřesnění podmínek regulace
udělala obec po skončení světové války vypsáním veřejné soutěže na vypracování
„plánů situačních a regulačních městyse
Roztoky“. Ta byla vyhodnocena v listopadu
roku 1919, kdy se obec začínala již živelně
rozšiřovat v horní části katastru. Tento polohopisný plán již obsahoval přesné regulativy, např. minimální šířku ulic (hlavní třídy
24 m, běžné ulice od 10 m výše), uliční
a stavební čáry atd. Není bez zajímavosti, že
v roce 1919 se reálně uvažovalo o připojení
Roztok k hlavnímu městu, JUDr. Vl. Brauner byl městskou radou pověřen jednat
o této věci s pražským magistrátem. Výsledkem však bylo vyjádření Rady hl. m. Prahy
z 18. listopadu 1919, že „obec Roztoky nespadá mezi obce tvořící budoucí Velkou
Prahu, nacházejíc se pouze v zájmovém regulačním obvodu…“
Nejvýznamnější fáze urbanistického plánování Roztok nastala v polovině dvacátých
let 20. století, kdy byl zpracován Přehledný
regulační a zastavovací plán obce Roztoky.
Zastupitelstvo schválilo tento dokument,
který na půl století definoval mantinely dalšího rozvoje obce, v listopadu 1926; aktualizace pak byla provedena o dva roky později.
Tento urbanistický plán založil horní Roztoky se značnou velkorysostí a předpokládal následující výstavbu přemostění vltavského údolí do Klecan.
Zajímavé jsou i některé náměty, které nebyly
realizovány, a to nová pobřežní komunikace,
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projektovaná s ohledem na hladinu stoleté
vody, rozšíření údolní komunikace v Tichém
údolí do Únětic, a zejména rozšíření profilu
hlavního silničního tahu na Velké Přílepy
na šíři 25 metrů.
Další aktualizace proběhla v letech 1931
a 1936. Tyto poměrně časté úpravy si vyžádala extenzivní stavební činnost v oblasti
horních Roztok. V roce následujícím se
obec zabývala systémem odkanalizování
splaškových vod v souvislosti se záměrem
hlavního města vybudovat v Řeži centrální
čistírnu Velké Prahy. Počítalo se s tím, že
hlavní roztocké kanalizační řady budou
napojeny na tento systém. Hlavní pražská
čistírna odpadních vod však byla nakonec
vybudována na Císařském ostrově v Bubenči.
V roce 1941 ještě došlo k dílčí změně regulačního plánu v oblasti Tyršova náměstí, a to
byla nadlouho labutí píseň územního plánování v naší obci.
Zhotovení Směrného územního plánu pak
přichází na pořad až koncem šedesátých
let 20. století. Počátkem roku 1971 byla
zpracována Koncepce města Roztoky, jako
přípravný analytický materiál. Konstatuje
se v něm, že vypracování územního plánu
stojí v cestě hlavně dvě překážky: 1. nedořešená trasa vnějšího pražského dopravního okruhu (tehdy označovaného jako H 1),
2. nadměrný hluk z letového provozu a vedení leteckého koridoru na Ruzyň nad
městem. Konstatuje se v něm, že vyřešení
obou těchto problémů je mimo možnosti
obce a závisí na rozhodnutí vyšších státních orgánů.
Během sedmdesátých let probíhaly přípravné práce, ale bez konkrétního výstupu.
Koncept (coby první fáze) byl připraven
v roce 1981, ale čistopis návrhu byl v nedohlednu, protože zhotovitel, Krajský projektový ústav, byl zahlcen a územní plány obcí
nestíhal zpracovávat. Určité pozitivum tohoto prodlení lze spatřovat v tom, že nemohlo být realizováno panelové sídliště (asi
350 bytů) v Solníkách, které předpokládal
návrh zastavovacího plánu, což umožnilo
v pozdější době zvolit o něco přiměřenější
formu zástavby této lokality.
Na přípravě nové verze Územního plánu sídelního útvaru Roztoky začal pracovat tým
architektů (T. Durdík, M. Vavřín, O. Vavřínová, T. Turek) již v roce 1990 a koncepčně
navazoval na prvorepublikový plán. Pozitivním dokladem je zejména velkorysé založení
nového sídliště v Solníkách. V té době však

ještě nebyl jasný rozsah budoucích restitucí,
takže město plánovalo zástavbu na nových
plochách v dobré víře, že bude mít postupný
proces dalšího stavebního rozvoje pod svou
kontrolou.
Návrh územního plánu celkem pochopitelně vyvolal velké diskuse, ba spory mezi
zastupiteli města, bylo obtížné se sjednotit
na jeho konečné verzi. V roce 1991 byly
vytvořeny tři přípravné studie. V roce 1993
se začal nový územní plán projednávat
s dotčenými orgány státní správy a veřejností. Spory ohledně některých návrhů
otřásly i pozicí starosty (šlo zejména o plánované prodloužení ulice Jana Palacha
na Solníky přes území tzv. finských domků, které tuto komunikaci naprosto nepatřičně v padesátých letech přehradily).
Územní plán byl dokončen v roce 1994, ale
jeho schválení zastupitelstvem se přesunulo až do začátku nového volebního období,
schválen byl až v červenci 1995.
Podstatnou změnou územního plánu pak
byla tzv. Změna č. 1 z roku 2000, schválená
zastupitelstvem v roce 2001, která zásadním
(a negativním) způsobem změnila (rozšířila) rozsah možné výstavby v lokalitě Na Dubečnici. Okamžitě po schválení této Změny
č. 1 uzavřel Ekospol a.s. kupní smlouvu
s restituentem polností Ing. Stanislavem
Marešem, čímž se stal majoritním vlastníkem pozemků v této lokalitě.
Ve volebním období 2002–2006 byla připravována celková aktualizace územního plánu. Výsledek dvouletého úsilí a obtížného
hledání kompromisu však skončil po volbách v roce 2006 v archivu. V prosinci 2006,
na své první schůzi po volbách, vyhlásila
nová rada města stavební uzávěru na hlavních rozvojových územích města. Stavební
uzávěra se samozřejmě netýkala projektů,
které v té době již měly platné územní rozhodnutí. Stavební boom byl proto pozastaven, nikoliv zcela umrtven.
Teď, po téměř 10 letech, začínáme s revizí
územního plánu opět od začátku. Lze předpokládat, že schvalovací proces nebude jednoduchý, neboť zájmy obce, veřejnosti a majitelů pozemků mohou být značně odlišné.
Bylo by však žádoucí přijmout novelu územního plánu ještě v tomto volebním období,
aby se neopakovala situace z roku 1995, kdy
noví zastupitelé schvalovali něco, o čem neměli mnoho informací.

Stanislav Boloňský
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Postavíme na nádraží jedno patro parkoviště?
Každé ráno stejný obrázek,
po osmé hodině plné parkoviště u nádraží v Roztokách
a auta a jejich řidiči, kteří se
rozhodli využít k cestě do práce ekologický způsob dopravy, hledají poslední volné škvírky na zaparkování. V minulém čísle Odrazu mi bylo
vysvětleno, proč nejde nastupovat (třeba pouze v ranní špičce) do autobusů na Prahu. Asi
není třeba komentovat článek pana Calty – to,
abych mu vysvětlil, jaký je rozdíl mezi platbou
za jízdenku přes SMS a jím porovnávanou
koupí lístku přes on-line shop Českých drah,
nechám na osobní setkání, třeba „to dá“ 

Zelení společně s dalšími politickými stranami měli ve volebním programu zlepšování
kvality cestování a obecně kulturu dopravy
do Prahy. Konkrétně v programu Strany zelených to bylo vybudování jednoho patra
parkoviště u nádraží, kde by se dal možná
i elegantně vyřešit výjezd z parkoviště do ulice Rýznerova… Nejsme radikální a nemyslíme si, že by bylo lepší, aby lidi nejezdili auty
vůbec. Populace maminek a otců, kteří
v ranním kvapíku vypravují děti do školky,
školy a pak letí do práce, je tak velká, že stojí
za to, zvýšit pohodlí cesty vlakem a parkování. Vykopávám tedy k diskusi a s prosbou
o nalezení společné politické vůle pro tuto,

dle mého názoru, užitečnou věc. A pokud by
se našla vůle k vybudování parkingu pro
jízdní kola, to by bylo teprve něco…
Mgr. Martin Matas,
předseda SZ Roztoky, zastupitel

Školka Havlíčkova bude dřív nebo později uzavřena
a zastupitelé přemýšlí nad využitím vil!?
Hlavním roztockým politickým tématem posledních
týdnů se stalo budoucí využití vil čp. 125 a 110 v Tichém
údolí. Tyto dva objekty jsou
i s rozsáhlými pozemky po
dlouhých soudních tahanicích v majetku
města a nyní je potřeba pečlivě rozmyslet,
co s nimi. ODS jednoznačně požaduje v jednom z objektů školku pro 50 dětí.

Budoucnost vil

Historické vily jsou ve velmi špatném technickém stavu, zejména větší vila čp. 125
nutně potřebuje rekonstrukci. V druhé vile,
zaplať pánbůh, ještě žijí stateční lidé. O nepopiratelné historické hodnotě letního sídla
židovské rodiny Haurowitzů z 19. století už
toho bylo napsáno dost povolanějšími odborníky, takže já bych se zaměřil čistě
na efektivitu této obrovské investice, která
nás pravděpodobně čeká. Současná koalice
se dohodla, že aspoň jednu z vil zrekonstruuje a druhou prodá. Kterou a kdy, to je samozřejmě k diskusi.
Odhad stavebních nákladů bez rekultivace
zahrady, inventáře a bez projektu činí u větší
vily 18 až 25 mil. Kč, menší objekt pak vyjde
o pár milionů levněji. Přesná čísla nejsou až
tak důležitá, ale dostáváme se na celkové
náklady v řádech desítek milionů. Z mého
pohledu je budoucí využití determinováno
možnou dotací, kterou by město sanovalo
část stavebních nákladů.
Místostarosta Jarda Huk si dal tu práci a prošel snad všechny dotační možnosti, z nichž
vzešly tři základní okruhy užití, ve kterých
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bychom se dle mého názoru měli pohybovat.
Jedná se o bytový dům, jehož výhodou by
bylo využití, které nejlépe odpovídalo původnímu historickému charakteru stavby.
Pak zde máme školky, které budou pravděpodobně provozně trochu nákladnější vzhledem k vysokým stropům, ale plusem je zase
obrovská zahrada, která by dokonce šla částečně přeměnit na park spojující horní a dolní část města. A poslední možností je blázinec, respektive ústav deinstitucionalizované
psychiatrické péče – vzhledem k dalším nápadům některých kolegů zastupitelů bych
ani tuto možnost zcela nezavrhoval. Pokud
se chceme o dotaci reálně ucházet, nelze využití v jednom domě kombinovat.
Ještě je potřeba zmínit poslední možnost,
kterou je prodej jedné z vil, k čemuž se upsaly strany koalice v koaliční smlouvě. Je samozřejmě třeba pečlivě rozmyslet, kterou vilu
prodat, a zejména kdy. V případě, že by se
podařila sehnat dotace na rekonstrukci, stálo
by možná za uvažování prodej o pár let odložit. Finanční výtěžek z prodeje bychom pak
mohli využít na věci potřebnější, protože
nemovitostí město vlastní až příliš. Negativum, které ale budoucí prodej nevylučuje, je
fakt, že jsou vily i s pozemky bohužel zapsány jako památkově chráněné, což silně snížilo jejich prodejní cenu a naopak silně zvýšilo
cenu budoucích stavebních úprav.

Stav školky Havlíčkova

Není velkým tajemstvím, v jak katastrofálním stavu je naše největší mateřská školka
v Havlíčkově ulici. Zpráva společnosti MIVA,
kterou si nechala rada města v letošním roce

vypracovat, konstatuje, že hlavní budova
školky má v havarijním stavu veškeré technické sítě (odpady, voda, topení), vážně poškozená okna, vzlínající vlhkost v celém objektu a dále MIVA doporučuje celkovou
revitalizaci objektu, který je, dle jejich vyjádření, na konci životnosti. Přeloženo pro
všechny rodiče – stará budova se musí
zbourat a postavit znovu. Žádná oprava
není možná. A to nejlépe co nejdříve, jinak
riskujeme neřízené nebo nařízené uzavření,
na které by nebylo připraveno ani město a už
vůbec by ho neakceptovali rodiče 75 místních dětí.

Závěr

Se znalostí zprávy o stavu objektu školky
v Havlíčkově ulici zcela nerozumím požadavkům hnutí SAKURA, které chce ve vilách
zřídit místo pro volnočasové aktivity. Nerozumím ani kombinaci školka pro 25 dětí
a zbytek pro neziskovky, což prosazuje Topka. Na půl baráku neseženeme dotaci, takže
bychom museli vše zatáhnout z městské kasy.
Půl školky neřeší hlavně ani půl problému
školky Havlíčkova. Nejsem velkým příznivcem nátlakových akcí, ale rád bych, aby se
na veřejné projednání, které bude 20. května od 19.00 ve velké sborovně základní
školy (v nové budově), dostavili nejen zástupci historické a volnočasové obce, ale také
rodiče dětí, na které se nedostalo ve školce
místo nebo které mají děti v Havlíčkově.
Ing. Roman Jandík
předseda ODS Roztoky
předseda finančního výboru a zastupitel

ODRAZ
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Stromy jsou také obyvatelé
Na úvod přiznávám, že příspěvek přichází
pozdě a vyřezanou alej čítající desítky javorů na Palachově ulici již nezachrání. Rovněž
přiznávám, že z důvodu zaneprázdnění
jsem informace o plánované výstavbě nestudoval a situaci jsem zaznamenal až
v okamžiku jejich kácení letos na jaře. Doufám, že příspěvek přinese informace, které
příště při rozhodování mohou převážit
střelky vah na tu správnou stranu pro stromy, ale především pro nás.
Člověk procházející touto alejí nepotřeboval v deštivých dnech deštník a v úmorném vedru mu javory poskytovaly blahodárný stín. Hlavaté javory vznikají ořezem
javoru babyka nebo javoru mléče a dožívají se až 200 let. Dřevořezbou se zabývám 30
let, a proto vím, že smetanově mléčné dřevo začíná u starších javorů černat, ale je
pořád zdravé. Desítky poražených javorů,
zhruba 60 let starých, byly zdravé! Výjimkou byly asi 2 stromy, jejichž kmen začal
trouchnivět. Tuto frekvenci nemocných
stromů najdete však v každé skupině zdravých stromů! Informační tabule městského
úřadu na místě přitom deklaruje přestárlé
stromy. Pokud existuje odborný posudek
na špatný stav stromů, ani ten nezviklá
můj názor na to, že pod hlavatými javory
jsme mohli my, naše děti a vnuci chodit
ještě dalších 100 let! V zájmu javorů jsem
dlouze váhal, jestli předložit důkaz tohoto
tvrzení. Tím důkazem je, že zbylé roztocké
hlavaté javory stejného stáří, pokud je opět
neporazí, s námi tady budou další desítky
let. Chápu, že pro stavební práce byly javory velkou komplikací, ale v projektu se
s nimi mohlo počítat. Vyrváno ze země
bylo i několik mladých javorů v Palachově
ulici proti Albertu, kterým, pokud byly

přesazeny, potrvá až 8 měsíců, než se obnoví symbióza kořenového systému a stromy opět začnou žít. Na závěr bych si přál,
abychom se v přístupu k zeleni podobali co
nejvíce obyvatelům ze severu Evropy. Například finská rodina požádá projektanta,
aby šikmou břízu na pozemku zakomponoval do stavby rodinného domu, a každý
z členů rodiny se raduje ze svého stromu
ve svém pokoji. Všichni asi uznáme, že to
je extrém, ale dlouho žijící organismus,
jakým je strom, si citlivý a pokorný přístup
zaslouží. Je to individuum, které žije několik lidských životů. Pod zemí vypadá stejně
jako nad zemí a jeho koruna, zejména
hlavatá, a kořeny vytvářejí domov doslova
pro tisíce jednobuněčných a mnohobuněčných organismů. Na rozdíl od nás žije pořád na jednom místě a to nás na nich rovněž fascinuje a podvědomě taky stabilizuje
k místu, kde jsme vyrůstali nebo kde delší

dobu žijeme. Stromu je však ke škodě, že se
nemůže přímo účastnit duchovních a světských záležitostí lidí. I když v duchovním
životě mnoha kultur představoval a pořád
představuje prioritu, naše kultura to není
a o to víc světské věci bychom za stromy
měli vyřizovat my lidé. Strom je zkrátka
taky obyvatel.
Nejsem fanatikem, který je proti kácení
přestárlých stromů nebo hustých porostů
náletových dřevin. Mám ale za to, že z důvodu dlouhověkosti stromů bychom se
měli snažit co nejvíce je zachovat. Po několika týdnech smutku z osudu hlavatých
javorů se těším z kvetoucích sakur, které
nás naštěstí nenapadlo pokácet. Pořád
doufám i v lokální patriotismus občanů
a zastupitelů Roztok, kterého nedílnou
součástí budou i stromy.
doc. MVDr. Oto Melter, Ph.D., Roztoky

Vyjádření oddělení životního prostředí
Pan doktor Melter má právo na svůj vlastní
názor a má také právo svůj názor veřejně
prezentovat.
Vážíme si lidí, kteří se zajímají o současný
život ve městě a o jeho budoucnost. Proto
také byla již koncem minulého roku veřejnost informována o situaci v ul. Jana Palacha. Jednalo se o erudované informace,
podložené na základě znaleckého posudku
a také na základě fyzické kontroly stavu
stromořadí. Nejsme žádní diletanti. Věc
byla také projednávána na komisi životního prostředí, která je poradním orgánem
rady města a dále samotnou radou města.
Po zvážení všech aspektů jsme dospěli

k rozhodnutí houbou napadené stromořadí obnovit.
Přesvědčení pana Meltera bereme na vědomí,
ale stromy nebyly zdravé a na tomto stanovišti a v těchto podmínkách by 100 let nerostly.
Rovněž odmítáme komentář ohledně mladých jedinců javorů. Javory byly v předjaří
vyjmuty a přesazeny.
Tímto bychom chtěli uvést situaci na pravou
míru tak, aby byla veřejnost objektivně informována, jako např. v článku kolegyně z komise ŽP paní Hoškové v minulém čísle.

Podle první ve mně ten nešťastník v absťáku
vytušil či dokonce poznal místostarostu,
a taková persona by měla vědět všechno.
Podle druhé ve mně podle nápadných vnějších znaků jasně rozeznal osobu, která bezproblémově hrábne do vaku, co nosí na zádech, a vytáhne kvalitní matroš.
Pro první variantu sice mluví ten uctivý způsob oslovení, ale není pochyb, že tím, kdo má
znát úplně všechno, je odjakživa starosta,
případně první místostarosta, a nikoli až třetí
osoba v hierarchii. A připočítám-li k tomu
zkušenost od osmdesátých let, kdy jsem byl

tehdejšími příslušníky Veřejné bezpečnosti
mnohokrát lustrován jako potenciální dealer,
či spíše praktikující dealer, dospěl jsem k závěru, že správná je hypotéza číslo 2.
Musím ale připustit, že jsem se stal předsedou
komise životního prostředí a navíc v roce
2016 budu z koaliční milosti místostarostou
prvním, a tak budu muset tak důležitou informaci, kde se dá sehnat v našem městě kvalitní
tráva, promptně zjistit.

Ing. Radka Reváková,
odd. životního prostředí MÚ

Zklamal jsem…
Nestalo se vám něco podobného? Někdy v půlce dubna ke mně přistoupil u roztockého nádraží chlápek v džínách a v černé bundě
a s prosebným výrazem a uctivým vykáním se
mě zeptal, zda náhodou nevím, kde se tady dá
koupit tráva. Musel jsem ho, bohužel, zklamat,
protože to opravdu nevím, a uvědomil jsem si,
že mě tato neznalost diskriminuje u nikoli zanedbatelné skupiny voličů a voliček. Defibrilátory
instalujeme, ale kde je k mání tráva, místostarosta neví. Když chlápek odešel, začal jsem
o tom, proč jsem byl osloven právě já, uvažovat analyticky a vytvořil jsem dvě hypotézy.

ODRAZ

měsíčník Roztok a Žalova

Jarda Huk
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Diktovaná zábava
Je příznačné, že si místostarosta Novotný
(SAKURA) v minulém Odraze bere do pera
slova Jiřího Paroubka, který používal označení „pickwickovský kapitalismus“. Kolegu
Novotného musím ale zklamat, protože preference ODS začínají pomalu růst, takže se
liberální a libertariánské politiky v České
republice ani v Roztokách nezbaví.
Musím se ale vrátit k jeho roli divadelníka,
respektive nositele vize, že by město Roztoky
mělo koupit za mnoho milionů plánované
divadlo v Nádražní ulici. Kolega Novotný
aspoň uznává, že to bude za provozu „něco
stát“, bohužel už neříká kolik. To je pro občany docela důležitá informace. Je možné zveřejnit provozní koncept této instituce? Dovolím si předjímat, že žádný není. Stačil by
aspoň odhad provozních nákladů, nic takového ale neexistuje, pouze touha vytáhnout
z městské kasy bez rozmyslu další peníze.
V poslední době to vypadá, že většina roz-

tockého rozpočtu bude proudit do „neziskového sektoru“.
Pan místostarosta ve svém článku dále předjímá, že když město neutratí peníze daňových
poplatníků za nové divadlo, tak oni, kulturní
barbaři, budou jen koukat na televizi nebo
zůstanou doma u počítače. Jinými slovy: město vám všem za vaše peníze bude říkat, jak se
máte bavit. A když se bavit nebudete, budete
označeni za pickwickovského kapitalistu jako
já a ODS. Tomáš Novotný to někdy s tím socialismem už opravdu přehání, ale on musí,
protože jeho voličský elektorát tvoří výhradně
roztocká kulturní fronta, které on, coby šéf
kulturní komise, cukruje z městských kulturních dotací a grantů. Za ODS žádná zájmová
skupina nestojí, snad jen skupina lidí, kteří
ještě nerezignovali na svobodného ducha
a dokážou se sami rozhodovat podle svého
gusta, jaký kulturní život chtějí vést. Jestli
chtějí své peníze utratit za divadlo, za výlety

do přírody, sport, nebo chtějí sedět u počítače,
v hospodě u forbesu, nebo si peníze chtějí
ušetřit a utratit je třeba za lepší vzdělání pro
vlastní děti. Je to jen a jen naše věc! Já osobně
o diktovanou zábavu nestojím.
Musím ale pro jistotu zopakovat, že my nemáme nic proti kultuře a už vůbec nic proti
divadlu, nechť vznikne klidně i v Roztokách,
nechť prosperuje a slouží našim občanům,
ale ať si je investor provozuje za své, nikoliv
za naše peníze. Jestli je záměrem jen se výhodně budovy zbavit a provozní náklady
nechat městu, tak v tom případě musím
konstatovat, že město má ve škole rok starý
multifunkční sál, který je pro místní divadla
zcela jistě dostačující, protože i nyní soubory
fungují a divadelníci pořádají svá představení třeba v sokolovně nebo i v hospodě
Na Růžku.
Roman Jandík, předseda ODS Roztoky

Registrační pokladny – chystá se past na podnikatele?
Farmářské trhy se v Roztokách staly oblíbenou akcí, která pravidelně zdobí zdejší Tyršovo náměstí. Nemusí to ale trvat dlouho
a zmíněné prodejce – stejně jako jiné živnostníky v Roztokách i v celé České republice – čeká (další) rána egyptská: zavedení
elektronické evidence tržeb, jež by si moc
přál ministr financí Andrej Babiš. Cílem má
být údajně zvýšení výběru daní, eliminace
daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí. Což by možná znělo lákavě,
kdyby celá věc neměla hromadu háčků.
S podobným systémem má zkušenosti řada
nám podobných zemí, přičemž Babiš se
ohání zejména Chorvatskem. Není divu –
na Slovensku, v Maďarsku i jinde, kde byly
registrační pokladny implementovány, přinesly výsledky značně rozpačité. V Chorvatsku, odkud chce vláda tamní systém
v podstatě okopírovat, začaly jednotlivé firmy ve vybraných sektorech skutečně přiznávat někdy až o polovinu vyšší tržby.
Méně už ovšem slyšíme, že celkový přínos
pro státní pokladnu byl přesto prakticky
nulový. Problémem je, že některé firmy sice
přiznaly vyšší příjmy, jenže spousta ostatních jich naopak zkrachovala. I kdyby ale
byly pozitivní výsledky prokazatelné, není
tak jasné, zda lze systém přenést k nám.
Jednak je struktura české ekonomiky velmi
odlišná (na jihu Evropy např. hraje zásadnější roli turistický ruch, kde se typicky daňově uniká snáze) a hlavně ne vše, co fun-
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guje v jedné zemi a kultuře, musí zakořenit
jinde.
Zavedení evidence tržeb bude samozřejmě
znamenat nemalý výdaj a komplikaci zejména pro nejdrobnější podnikatele a živnostníky. Spekuluje se dokonce o tom, že opatření
má „vyčistit trh“ od malých firem ve prospěch jejich větších konkurentů – ostatně
právě v Chorvatsku přesně k tomu v některých sektorech došlo. Ve skutečnosti ale přinese náklady všem, a ty v konečném důsledku zaplatí zákazník. Každý prodejce si bude
muset pořídit zařízení za několik tisíc korun
a při všech transakcích jej používat. Ministerstvo chce sice technické řešení zjednodušit, ale i kdyby se snažilo sebevíc, z podstaty
věci to bude vždy znamenat náklady a buzeraci navíc oproti stávajícímu stavu. Dlužno
dodat: další z dlouhé řady ústrků, které musí
čeští podnikatelé snášet. Přičemž daňovým
únikům stejně nezabrání – stále zůstane řada
možností, počínaje prostou transakcí „bez
papíru“ až po sofistikovanější triky, pro které
se v našem komplikovaném a tisíci výjimek
prošpikovaném daňovém systému prostor
přímo nabízí.
A i kdyby opatření skutečně vedlo k omezení daňových úniků, je to vůbec žádoucí?
Otázka může znít absurdně, ale… Od politiků často slyšíme: „Daňové úniky odhadujeme na x miliard. Kdybychom ty peníze
vybrali, dokázali bychom za ně pořídit/vyřešit to a to.“ Jenže ekonomika je dynamic-

ký systém. Prostě není možné někomu vzít
více peněz, aniž by dotyčný změnil své
chování. Výsledkem nebude vyšší výběr
daní, ale ukončení jejich činnosti a odchod
na úřad práce. Jestli je pro nás výhodnější
člověk, který sice neplatí daně, ale jinak se
o sebe postará, nebo někdo, koho musí vláda živit na sociálních dávkách, nechť si
zváží každý sám. Lze očekávat, že zavedení
registračních pokladen povede – jako každé
de facto zvýšení daní – k růstu nezaměstnanosti a zpomalení růstu HDP. Navíc jestliže
vláda tvrdí, že chce mimo jiné vymýcením
daňových úniků narovnat nespravedlnost
v podnikatelském prostředí, je to doslova,
jako když zloděj křičí: „Chyťte zloděje!“
Kdopak to poskytoval či poskytuje selektivní investiční pobídky, daňové prázdniny pro
vybrané firmy či nejrůznější dotace?
Jediná cesta k omezení daňových úniků je
snížení daní, zjednodušení daňového systému a odstranění složitostí a výjimek. Chce-li
Babiš zkvalitnit podnikatelské prostředí
a zlepšit blahobyt obyvatel, povede se to tak,
že lidi povinností zbaví, nikoliv tím, že jim
na hrb naloží další, zcela nesmyslné. Nebuďme překvapeni, když např. drobnější lokální
akce jako třeba právě farmářské trhy pod
vlivem této nejnovější šikany vymizí. Anebo
budeme vybrané živnostníky nakonec muset
dotovat?
Tomáš Šalamon
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Připomněli jsme si 70 let od průjezdu transportu smrti
Ve čtvrtek 23. dubna 2015 proběhla v Roztokách série vzpomínkových připomenutí smutného výročí.
Letos uplynulo 70 let od transportu smrti,
který naší obcí projel na konci dubna 1945.
Kulatého výročí této tragické a pro Roztoky
významné akce jsme tradičně vzpomenuli
na Levohradeckém hřbitově, u památníku
lidí, kteří obludný transport nepřežili.
Letošní program pietní vzpomínky zahrnoval
vojenské pocty, které proběhly důstojně v režii
Hradní stráže, položení věnců zástupci izraelského, německého a polského velvyslanectví
a projev starosty Roztok Jana Jakoba. Přítomné
pozdravil a úctu obětem válečné lítice vzdal
také ministr české vlády Jiří Dienstbier, stejně
tak učinil izraelský ambasador pan Gary Koren.
Pietě přihlíželi roztočtí občané – pamětníci
i veteráni druhého odboje, zástupci politických stran, zastupitelé, milá byla návštěva
pana Kurhajce, starosty Klecan, paní Kořínkové, starostky Úholiček, či paní Zity Suchánkové, ředitelky našeho muzea.
Dojemnou a pozoruhodnou řeč pronesl plukovník Pavel Vranský, přímý účastník bojů
druhé světové války. Apeloval na přítomné,
aby zejména v současnosti, v době zjitřené
mezinárodní situace, nezapomínali, jak
snadno vznikne válečný konflikt, a aby se
i svým malým dílem zasazovali o to, aby se
právě připomínané válečné hrůzy už nikdy
neopakovaly.
Nejmilejší a nejprocítěnější tečkou za touto
částí pietní akce byla pak hymna v podání
žáků naší základní školy. Dítka ze druhé
a třetí třídy pod taktovkami učitelek Marie
Kubánkové a Moniky Bromovské zazpívala
píseň srdcem zrozenou, řečeno s klasikem,
a zazpívala ji krásně.
O chvíli později pokračovala vzpomínková
slavnost u památníku roztockých Židů před

Hosté pietního aktu u židovského památníku na nám. 5. května:
P. Fuchsenhalter z německého velvyslanectví,
izraelský velvyslanec p. Koren, ministr a senátor Dienstbier,
plk. Vranský z Českého svazu bojovníků za svobodu
a JUDr. Kraus, předseda Federace židovských obcí

radnicí. Přítomné oslovil starosta města
a vzápětí předal slovo Tomáši Krausovi,
představenému Federace židovských obcí.
Ten vzpomněl jeden z neúděsnějších nacistických zločinů, holocaust, a poděkoval našemu městu za pravidelnou připomínku, která
i mladší generaci spoluobčanů připomíná
hrůzy v naší zemi dnes již nepředstavitelné.
Třetí zastávkou čtvrteční pomyslné štafety
bylo roztocké nádraží. Právě zde transport
stál, zde se dohadoval tehdejší přednosta
stanice Jan Najdr s nacistickým velením vlaku o tom, zda může transport setrvat v Roztokách a za jakých podmínek se tak stane,
sem nosili roztočtí a žalovští občané potraviny, tady se snažili místní zdravotníci i ostatní
občané co nejvíce ulehčit úděl převážených
vězňů.
Ve dvoraně nádraží položili přítomní květinové dary k pamětnímu místu a se zájmem
vyslechli krátký výklad paní Pavly Plaché
z Historického servisu.
Dojemné bylo vystoupení vnučky zmíněného
přednosty stanice z roku 1945. Paní Zdeňka

Vnučka přednosty Najdra
paní Zdeňka Žílová
u pamětní desky
na roztockém nádraží.

Žílová na svého dědečka a na vše, co jí o Roztokách vypravoval, s pohnutím vzpomínala.
Čtvrteční dopoledne bylo zakončeno – polévkou. Symbolické připomenutí jídla, kterým před sedmi desítkami let naši předkové
a několik dosud žijících pamětníků pomáhali zuboženým vězňům, bylo v zámecké kafírně ProVás milou a neformální tečkou za velmi vydařenou akcí.
Děkuji všem, kdo se na organizaci důstojného
vzpomínkového půldne podíleli: Českému svazu bojovníků za svobodu Praha-západ, Československé obci legionářské, S. Boloňskému, základní škole, Středočeskému muzeu, restauraci
U Koruny, městské policii, dobrovolným hasičům a Technickým službám.
Největší dík však patří duši celého pietního
ceremoniálu a autorce bezchybného scénáře,
paní Kateřině Skutilové, vedoucí kanceláře
starosty. Organizace této akce byla pro ni
premiérou na radnici a rád píšu, že se jí zhostila bezvadně.
Tomáš Novotný, místostarosta Roztok

Čtvrtstoletí skautingu v Roztokách
Volný pád, lukostřelbu, práci s kůží, indiánské hry, resuscitaci – to a mnohem více jste
si mohli s roztockými skauty vyzkoušet v sobotu 25. dubna.
Na oslavě 25 let obnovené činnosti roztockých skautských oddílů mohli návštěvníci
zažít na vlastní kůži skautský program. Být skaut ale neznamená jen hrát hry. Skauting
nabízí všestranný rozvoj osobnosti, připravuje na řešení krizových situací a vychovává
v úctě k přátelství, svobodě a demokracii.
Děkujeme městu Roztoky za finanční podporu a záštitu nad akcí, skautkám a skautům
za pomoc při přípravách a rodičům za materiální podporu. V neposlední řadě děkujeme i všem návštěvníkům a těšíme se opět brzy nashledanou, třeba příští rok na 5. skautském plese v Roztokách.
Fotografie z oslav najdete na našich stránkách: www.skautiroztoky.cz, www.skautkyroztoky.cz
Lukáš Hejduk, foto: Jan Batelka
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Zpráva z první
okrašlovací akce

Malé ohlédnutí
za úklidem

Sešli jsme se 18. 4. 2015 a trošku uklidili břeh řeky od věcí, které tam
někdo zapomněl , naplnili velký kontejner a všechny pytle od pořadatelů akce Ukliďme Česko i od Technických služeb města Roztoky.
Děkujeme všem účastníkům i těm, kteří jakkoli pomohli! „Hnědé
podšálky“ jsou na správném místě 
I když se to na první „mediální“ pohled nezdá, tak je mnohem víc
věcí, které nás spojují, než těch, co nás rozdělují.
Pěkný den a okrašlujte (se)!

V návaznosti na patrně největší úklidovou akci veřejné
zeleně v Roztokách v posledních letech, která proběhla
v sobotu 18. dubna a které
jsem se zúčastnil jako sběrač,
bych rád poděkoval všem,
kteří se na ní podíleli.
V prvé řadě organizátorovi
Jiřímu Macákovi, který akci
naplánoval, připravil a zajistil
pytle a rukavice.
Stejně tak Technickým službám, jejichž ředitel pan Sládek
nám vyšel vstříc, zaměstnanci
přistavili velkoobjemový kontejner a ještě během víkendu
zajistili jeho odvoz i odvoz
pytlů s vytříděnými plasty.
Poděkování ovšem patří i městu Roztoky, které akci finančně
podpořilo, neboť je zřejmé, že

Okrašlovací spolek Roztoky

likvidace takového množství
odpadu je zpoplatněná.
Dík patří také všem účastníkům
– ať už to byl neúnavný mladík
s kárkou, pracovitá studentka
nebo paní, která na závěr přichystala společné občerstvení.
V každé společnosti je přínosem osobní odpovědnost jejích
občanů; v tomto případě tím
spíš, pokud přesahuje čistotu
vlastního bytu či zahrádky.
V době téměř exponenciálního nárůstu znečištění tak můžeme společně dosáhnout
toho, že veřejná prostranství
v našem městě budou nejčistší
za poslední možná i desítky
let – a my se zde budeme cítit
ještě příjemněji.
Ing. Martin Špád
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Pozvání
na Pohádkový les
Roztocké turistické oddíly mládeže zvou
děti do sedmi let, jejich rodiče
a prarodiče (věk neomezen!) na tradiční
procházku lesem plným překvapení.
V sobotu 30. května 2015 začneme
v 10 hodin za torzem Maxmiliánky
a vyšleme vás na trasu plnou
pohádkových postav.
U startu bude možné zakoupit si
občerstvení, tradiční buřtíky… Připravíme
i pohádkovou tombolu. Předpokládáme,
že na startu budete muset chvíli čekat –
prosíme o trpělivost.
Nemusíte být proto na startu
přesně v 10.00, lze dorazit
kdykoliv mezi desátou
a jedenáctou hodinou.
Těšíme se na vás!
Pohádkový les sponzorují
laskaví roztočtí a žalovští
patrioti.
Akce se koná za podpory města Roztoky
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„Bláznivé“ nápady v knihovně
Po víc než roce jsem se dostal k drobnému zhodnocení toho, co jsem
v knihovně za rok provedl. Patrně nejvýraznější projekt, který se
nám podařilo uvést do provozu, je pouliční knihovna na nádraží.
Po pár týdnech fungování mi přijde, že Kniha do vlaku funguje
uspokojivě.
Další nápad, který jsem měl již loni, už také začal fungovat. Zřídili
jsme službu vracení knih Městské knihovny v Praze u nás. Prozatím
není možno knihy objednávat, ale věřím, že další propojení s Pražskou městskou knihovnou vyjednáme.
V rámci festivalu Zámeček 2015 vystavíme návrhy na novou budovu Městské knihovny, MÚ a ZUŠ, pravděpodobně v tunelu před
Zámkem, aby se mohla širší veřejnost seznámit s možnostmi, které
vidím do budoucna.
Na 11. 6. připravujeme akci Jíst spolu, což může být poněkud nesrozumitelný název, ale cílem je sejít se k jakémusi pikniku, na kterém
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si budeme povídat. Kdo přijde
s nějakým zápisným v podobě
jídla, může se posadit do kruhu. Za sebe budu asi nejvíc
mluvit o tom, co by knihovna
mohla pro občany dělat dalšího. Také s námi bude sedět
Lenka Švecová z BPW ČR, která organizuje čtvrteční semináře v knihovně, a tu patrně nejvíce zajímá, jaká témata by se na seminářích měla či mohla objevit. Nicméně hlavním cílem je prostě si
povídat. A k tomu jste vřele zváni.
I já něco uvařím a jen doufám, že vám to bude chutnat.
Michal Špaček, Městská knihovna Roztoky

ODRAZ

měsíčník Roztok a Žalova

život ve městě

Kostel na Levém Hradci uzavřen
Římskokatolická farnost Roztoky upozorňuje veřejnost,
že počínaje měsícem květnem je z důvodu kompletní
rekonstrukce střechy zcela uzavřen kostel Sv. Klimenta
na Levém Hradci.
Uzavření kostela potrvá nejméně do konce července
tohoto roku. V tomto období se zde nebudou konat
pravidelné sobotní bohoslužby ani nebudou možné
prohlídky kostela s průvodcovskou službou.

Akce v náboženské obci CČSH v Roztokách
květen – červen 2015 pro roztockou veřejnost
Neděle 24. května v 9 hod. – Hod Boží svatodušní – slavnostní bohoslužba,
po bohoslužbě vernisáž výstavy k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa
Neděle 14. června od 15 hod. na zahradě Husova sboru– zapálení hranice,
výklad o Mistru Janu Husovi, soutěže a hry pro děti i dospělé, střelba
prakem na terč, historický boj v dobových krojích, občerstvení.
Jarmila Kučerová

Děkujeme za pochopení.

Evangelické bohoslužby
v Roztokách

Rekordní plavba
V sobotu 25. dubna, v den 150. výročí zahájení činnosti Pražské paroplavební společnosti, vyjela ráno v Praze od Čechova
mostu motorová loď Labe, aby na trase Praha–Děčín vytvořila nový traťový rekord v době přeplavby, a to o tzv. Modrou
stuhu.
Jak jsem se dočetl, rekord se povedl a loď Labe překonala
vzdálenost za 11 hodin a 21 minut.
Jan Lehovec
Loď Labe proplouvá roztockou plavební komorou

Od podzimu loňského roku mají
obyvatelé Roztok opět ve svém městě
možnost navštěvovat evangelické
bohoslužby. Společná shromáždění
se konají jednou za měsíc, vždy v neděli od 10.30 hodin. Místem setkání
jsou prostory občanského sdružení
Roztoč v Jungmannově ulici (ve dvoře za městskou knihovnou).
K obnovení evangelické tradice
v Roztokách dochází po dlouhých
třiceti letech. Počátkem osmdesátých let minulého století pravidelné
evangelické bohoslužby v Roztokách, které tehdy administrovala farářka z Libčic, skončily a kazatelská
stanice Roztoky přestala oficiálně
existovat.

Až v loňském roce se našlo dost lidí
ochotných v této tradici pokračovat.
Od podzimu 2014 se tak jednou
za měsíc v Roztokách schází v průměru 45 lidí k bohoslužbě vedené
některým z hostujících farářů Českobratrské církve evangelické z okolí.
Roztočský sál v Jungmannově ulici je
sice malý, ale pro případné zájemce se
židle navíc vždycky najde…
Ondřej Lukáš
Termíny bohoslužeb do prázdnin
2015:
Neděle 17. května
Neděle 21. června

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínka na „paní úsměvu“
Na prahu jara nás po krátké nemoci opustila
v požehnaném věku nedožitých 90 let paní
Eva Polačincová, rozená Burešová. Obvykle
věnujeme nekrology v Odrazu lidem veřejně
známým, v tomto případě uděláme výjimku.
Důvodem pro toto vybočení z řady je neobyčejné kouzlo osobnosti paní Polačincové,
kterou je možné nazvat „paní úsměvu“.
I když jí život přinesl i těžké chvíle, například když jí v roce 2002 povodeň zničila
veškerý movitý i nemovitý majetek (bydlívala ve Vltavské ulici) nebo když zemřel její
milovaný manžel, stále si zachovávala optimistický pohled na život a oblažovala nás
svým milým úsměvem, takže neznám nikoho, kdo by ji neměl rád. Její tvář zářila jako
sluníčko, což je v dnešní době vzácný jev.

ODRAZ

měsíčník Roztok a Žalova

Byla členkou místní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami, patřila ke
„skalnímu jádru“ katolického farního společenství, byla obyvatelkou našeho domu s pečovatelskou službou od jeho otevření v roce
2003. Tehdy vlastně získali manželé Polačincovi v DPS azyl, neboť při povodni přišli
o všechno. Když jsem se pak chtěl nějaké zahraniční návštěvě pochlubit naším domem
pro seniory, obvykle jsem zazvonil na Polačincovy. Setkání s nimi bylo dokonalou „reklamou“ na šťastné stáří.
Na usměvavou paní Polačincovou budu opravdu rád vzpomínat.

Stanislav Boloňský

Budete letos slavit
zlatou nebo
diamantovou
svatbu?
Městský úřad Roztoky
upozorňuje všechny občany města,
kteří v letošním roce budou slavit
zlatou (50 let manželství)
nebo
diamantovou (60 let manželství)
svatbu
a měli by zájem o uspořádání
slavnostního aktu,
aby kontaktovali matrikářku města
Roztoky Dagmar Vyšehradskou,
tel. 220 400 226.
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KULTURNÍ KALENDÁRIUM – květen, červen
23. 1.–30. 6.

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

Středočeské muzeum, Roztoky

12. 2.–30. 6.

Výstava hraček – stoletá historie dětské hračky.

Středočeské muzeum, Roztoky

Výstava modelové železnice Vysočany a Libeň v Roztokách. Od: 10.00 do 17.00 hod.

Klub železničních modelářů,
Nádražní 89, Roztoky

Mezinárodní den muzeí. Rodinné vstupné 1Kč

Středočeské muzeum Roztoky

So 16. 5.
Ne 17. 5.

Ne–Út 17. 5. –19.5. Festival svobody – série výjimečných divadelních vystoupení

Středočeské muzeum Roztoky

Út 19. 5.

Sydney, nebo Canberra? – Ani klokan neví kam skočit, travel roadshow – Filip Šír

Městská knihovna, Roztoky

St 20. 5.

Hravé čtení s Adélou. Od: 16.15 do 17.15 hod.

Městská knihovna, Roztoky

Čt 21. 5.

Jak najít svoje správné místo v rodině, práci a ve společnosti.
Přednáší: Simona Procházková. Od: 10.00 do 12.00 hod. Vstup zdarma

Městská knihovna, Roztoky

So 23. 5.

Jarní bleší trh – přijďte prodat nebo koupit. www.blesak-roztoky.cz. Od: 9.00 do 15.00 hod.

Park Tyršovo náměstí, Roztoky

So 23. 5.

Country, folk a bluegrass festival, vstupné 50 Kč. Od: 17.00 hod.

Občerstvení U Šraněk, Roztoky

So + Ne 23.–24. 5.

Víkendový kurz tvůrčího psaní – Dana Emingerová.
Přihlášení na http://www.psani-podle-lustiga.cz/p/roztoky.html

Městská knihovna, Roztoky

Ne 24. 5.

Hod boží svatodušní – slavnostní bohoslužba, poté vernisáž výstavy. Od: 9.00 hod.

Husův sbor, Roztoky

Po 25. 5.

Navštěv nás, Duše Svatý – koncert sboru Local Vocal – česká a italská duchovní hudba.
Od: 19.00 hod.

Kostel Sv. Klimenta na Levém
Hradci

Pá 29. 5.

Den dětí s Beruška Bandem – tancování, zpívání, soutěže. Od: 13.00 hod.

Tyršovo náměstí, Roztoky

Pá 29.5.

Noc kostelů na Levém Hradci Od: 17:30 hod

Levý Hradec, Žalov

Noc kostelů kostel narození Sv. Jana Křtitele. Od: 18.00 hod.

Kostel Narození Sv. Jana
Křtitele, Roztoky

Zámeček 2015 – jubilejní 5. ročník hudebního a kulturního festivalu pro děti i dospělé,
vstup zdarma. Od: 12.00 hod.

Středočeské muzeum Roztoky

Pohádkový les – pro děti od 7 let Od: 10.00 hod.

Tiché údolí, za Maxmiliánkou,
Roztoky

Út 2 .6.

Hynek Jína – Svoboda učení

Městská knihovna, Roztoky

So 6. 6.

Dětský den s myslivci – zve MS Hubertus, jsou připraveny hry a soutěže. Od: 9.00 hod.

Holý vrch, Únětice

St–So 3.6.–13.6

Na kole dětem – 6. ročník charitativní cyklo tour.
Významný projekt na podporu onkologicky nemocných dětí. Peloton cyklistů v čele s Josefem
Zimovčákem – na kostitřasu – vyrazí na cyklojízdu napříč Českou republikou. Přidat se může
každý na kousek, jednu etapu, nebo celou trasu. BUĎTE PŘI TOM, ZAPOJTE SE
DO PELOTONU: 2. etapa (5. června) ze Zbuzan do Lázně Mšené vede přes Roztoky, měří 121 km

Středočeské muzeum Roztoky

Výstava modelové železnice Vysočany a Libeň v Roztokách. Od: 10.00 do 17.00 hod.

Klub železničních modelářů,
Nádražní 89, Roztoky

So 6. 6.

Roztocké pivní slavnosti – Kosa Vostra, Bluesberry. Od: 14.00 hod.

Park na Tyršově nám.

Ne 7. 6.

Koncert Marika Singers – vstupné 200 Kč. Od: 19.00 hod.

Hotel Academic, Roztoky

Ne 7. 6.

Nedělní festival nejen pro náctileté – zahájí Liduščino divadlo. Od: 14.00 hod.

Na zahradě ZŠ, Roztoky

Ne 7. 6.

Žáci tanečního oddělení ZUŠ vás zvou na Taneční představení. Od: 15.00 hod.

Multifunkční sál ZŠ, Roztoky

Út 9. 6.

Smích – přihlášení na spacek@roztoky.cz. Od: 18.30 hod.

Městská knihovna, Roztoky

ZUŠ v Roztokách pořádá Zahradní koncert, občerstvení zajištěno. Od: 17.00 hod.

Na louce před Městským
úřadem

Pá 29. 5.
So 30. 5.
So 30. 5.

So 6. 6.

Čt 11. 6.
Čt 11. 6.

Jíst spolu – přineste si (nám) něco k jídlu a posaďte se s námi k hovoru o přednáškách v knihovně. Na louce mezi MÚ a DPS
Od: 11.30 do 13.00 hod.
čili Na Ovčíně

So 13. 6.

Muzejní noc – Salon Zdenky Braunerové – slavnostní otevření ateliéru. Od: 17.00 do 22.00 hod.

So 13. 6.

Koncert Filharmonického orchestru – W. A. Mozart, J. Mysliveček, A. Dvořák, L. Janáček.
Od: 19.00 hod.

So 13. 6.

So 13. 6.

Ne 14. 6.
Ne 14. 6.
Čt 18. 6.

So 20. 6.
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Oslavy výročí znovuotevření Únětického pivovaru. Od: 13.00 hod.

Středočeské muzeum, Roztoky
Únětický pivovar, Únětice
Nádvoří zámku, Roztoky

Atmosféra v barvách krajiny – malování v přírodě pod vedením Adély Karger. Od: 10.00 hod.

Středočeské muzeum, Roztoky

Výklad o Mistru Janu Husovi – zapálení hranice, soutěže, hry. Od: 15.00 hod.

Zahrada Husova sboru,
Roztoky

Světlo – výstava výtvarných kroužků sdružení Roztoč

Zahradní slavnost sdružení Roztoč

Hurá na prázdniny – zábavné odpoledne pro všechny, živá hudba, Beruška Band, Roztocké děti.
Od: 15.00 hod.

ODRAZ

Středočeské muzeum, Roztoky

Levý Hradec

Občerstvení U Šraněk, Roztoky

měsíčník Roztok a Žalova
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Městská knihovna informuje
Nabízíme vám výběr z nových knih, zakou• Naučná

Davis, W., Život bez pšenice: 30minutová
kuchařka
Hodgkinson, T., Líný rodič (Také máte pocit,
že jste se stali otroky svých dětí?)
Padevět, J., Krvavé finále: jaro 1945 v českých
zemích
O těchto i dalších knihách, jakož i o programu se dozvíte více informací na webových
stránkách nebo v MK.

pených do městské knihovny během měsíce
dubna 2015, více informací v katalogu
knihovny knihovna.roztoky.cz
Beletrie
Hayden, T. L., Spratek (Kniha představuje
skutečný příběh šestileté Sheily, která se dostane do speciální třídy pro děti s poruchami
chování.)
Hendrix, G., Horrorstör
Meyerhoff, J., Kdy bude konečně zase všechno takové, jaké to nikdy nebylo (Joachim bydlí s rodiči a dvěma staršími bratry v psychiatrické léčebně, kterou řídí jeho tatínek.)
Detektivky
Castillo, L. Slib mlčení
Larsson, A., Sluneční bouře
Whitton, H., Kdo chce zabít Jane Eyrovou?
Historické romány
Berry, S., Lincolnův mýtus
Kennel, H. Je smutné opouštět svět na jaře…
Vondruška, V., Husitská epopej II.
Pro děti a mládež
Almond, D., Kluk, co se koupal s piraňami
Horák, O., Proč obrazy nepotřebují názvy
Svěrák, Z., Radovanovy radovánky. Jak se
Radovan naučil hvízdat a další příhody

•

Program na květen

12. 5. Smích (vstupné dobrovolné, 18.30),
přihlášení na spacek@roztoky.cz
19. 5. Sydney, nebo Canberra? Ani klokan
neví kam skočit. První z travel roadshow
od protinožců ze země Oz. Zavítáme
do Sydney a Canberry. Dvou měst, dvou
odlišných kultur, stylů života a mentality
jejich obyvatel. Zavítáme ke koalám a klokanům a setkáme se s monumenty Austrálie. Filip Šír
20. 5. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)
21. 5. Jak najít svoje správné místo v rodině, práci a ve společnosti. Přednášející:
Simona Procházková, členka BPW ČR, vede
skupinové semináře rodinných a systemic-

•
•
•

kých konstelací, působí jako terapeutka,
pracuje s vědomým bytím a specializuje se
na aspekty mužské a ženské polarity –
www.odvaha.cz. Jsme na správném místě
ve své rodině, v práci a v životě? Jsou naše
vztahy s ostatními zdravé? Jsme spokojené
a šťastné? Umíme žít naplno a baví nás to?
Přihlášení na lenka.svecova@bpwcr.cz
23. a 24. 5. Víkendový kurz tvůrčího psaní
v Roztokách u Prahy – Dana Emingerová,
spisovatelka, blogerka a novinářka, své kurzy
vede podle vzoru Arnošta Lustiga, jehož byla
žákyní. Díky unikátnímu výukovému konceptu vám můžeme slíbit velké pokroky
v psaní, a to příjemnou a efektivní formou.
Přihlášení na http://www.psani-podle-lustiga.
cz/p/roztoky.html

Na červen připravujeme:

2. 6. Hynek Jína – Svoboda učení
9. 6. Smích (18.30) [doporučené vstupné
50–100 Kč], přihlášení na spacek@roztoky.cz
Více informací na webových stránkách
knihovny.
Za městskou knihovnu Mgr. Michal Špaček

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy a Město Roztoky pořádají koncert
Klub železniþních modeláĜĤ, Nádražní 89, 252 63 Roztoky u Prahy

NÁDVOŘÍ ZÁMKU V ROZTOKÁCH
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SOUBOR ÚČINKUJE VE SLOŽENÍ:
I. housle V. Kobrle (umělecký vedoucí),
P. Sochůrek, J. Kubita, P. Šafařík
II. housle V. Prudil, J. Škoda, M. Kozánek
viola I. Pazour, O. Kameš
violoncello F. Host, J. Keller

Koncert je pořádán za přispění Nadace Život Umělce
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9ê67$9$

02'(/29eå(/(=1,&(

0
19:0

ru

13. 6. 2015 o
d



Å9\VRÿDQ\D/LEHŁY5R]WRNiFK´

PROGRAM KONCERTU
W. A. Mozart Malá noční hudba
J. Mysliveček Kvintet C -Dur
A. Dvořák
Dva valčíky
L. Janáček
Suita pro smyčce





962%278
RGGRKRGLQ





NOXERYQD.å0²æVWOLQN\65R]WRN\X3UDK\GUXKiQiGUDæQtEXGRYD

NOXERYpNROHMLäWHVPRWLYHPæVW3UDKD9\VRÿDQ\DRNROtYHYHOLNRVWL+
RYOiGiQtNROHMLäWH3&SURJUDPHPÅ0RGHO-23´ MHGQRWQpREVOXæQp
SUDFRYLäWH 
YVWXSQpGRVSĚOt.ÿGĚWLOHW.ÿ
GDOätLQIRUPDFHWDNpQDZZZN]PUR]WRN\ZHEQRGHF]

23

KULTURA
11. bleší trh v roztokách
••••••••••••••••••••••••••

Máte doma nepotřebné věci?

Sháníte něco s duší a příběhem?
Přijďte prodat, koupit nebo vyměnit!

·· nezbytné i zbytné věci · umění ··
····· řemesla · dětské výrobky ·····
· občerstvení · aktivity pro děti ·

KDE: Park na Tyršově náměstí, Roztoky u Prahy
KDY: sobota 23.5.2015 od 9 h do 15 h
•

Počet prodejních míst omezen rezervace nutná
• www.blesak-roztoky.cz • 777 852 195 •
za pár korun do klobouku hraje výtečná kapela
rajtaraj
Bleší trh podpořilo město Roztoky, Sdružení Roztoč
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Marika Singers v jarním
V průběhu jara čeká vokální skupinu Marika
Singers žánrově pestrá vystoupení. Na konci
dubna byla pozvána na slavnostní vernisáž
na vlašimském zámku, v průběhu května se
zase například vypraví do Sadské na otvírání
festivalu Sadská dětem. Ovšem vrcholem letošní jarní sezony budou dva velké koncerty
v tradičních lokalitách.
Již na začátku června, 7. 6. od 19 hodin, Marika Singers vystoupí před svým domácím

publikem. V sále hotelu Academic zazní interpretace světoznámých hitů od švédské kapely ABBA. Pohledný mužský oktet Voices,
zpěváci i všichni hudebníci vám přednesou
osobité pojetí jejích světoznámých hitů. Jedná se o písně, které jsou nabité radostí, taneční náladou, sluncem. Zkrátka, po koncertu
bude mít každý pocit, že léto je již všude kolem nás. Ve stejném duchu se ponese také
pražský koncert, který se uskuteční 21. 6.

od 19 hodin v kostele ČCE v Korunní ulici
v Praze 2.
ABBA dokázala oslovit miliony posluchačů
na celém světě a navždy se zapsat do dějin
jako hvězda první velikosti. Na koncertě Marika Singers možná nepotkáte současné hvězdy hudebního světa, ale možná ty budoucí...
Barbora Kohoutová,
www.marikasingers.cz

Zámeček 2015
Švihadlo na Zámečku
Po roce je tady opět Zámeček, originální hudební a kulturní festival.
Za 5 let své existence se Zámeček vyprofiloval do svébytné společenské události, kde se návštěvníci mohou bavit celý den jen za dobrovolné vstupné. Každoročně akci navštíví až 2000 lidí.
Na Zámečku koncerty kapel rozmanitých hudebních žánrů doplňuje
kulturní program, který se každým rokem rozšiřuje o několik novinek. Zámeček 2015 začíná v areálu Středočeského muzea v sobotu
30. května v pravé poledne.
Hlavním tahounem letošního ročníku je legendární reggae kapela
Švihadlo. Na hudební scéně působí více než třicet let a za tu dobu se
stala miláčkem publika svým pozitivním soundem.
Na Zámečku sice hrají známá jména, ale jedním ze smyslů festivalu je
dát prostor také mladým talentům. Letos se představí česko-slovenské
uskupení Voilà!, které s sebou přinese retro muziku v moderním hávu
namixovanou ze šansonu, jazzu, popu či twistu, spolu s výrazným
hlasem zpěvačky.
Žánrové rozpětí Zámečku bylo vždy velké. Letos sahá od čistě vokálního mužského souboru Voices až po bubeníky Blabuburo. Dále vystoupí například smyčcové těleso BBQ, rocková kapela The Desperate
a alternativně jazzová skupina Zabelov Group. Zážitkem jistě bude
Circus Problem, osobití interpreti balkánské hudby, kteří sklízí úspěchy doma i v zahraničí.
Kulturní duši návštěvníků potěší divadlo Fígl s představením Mauglí
– Příběhy z džungle a filmová scéna, na které uvidíte filmy FAMU
a ateliéru animace UMPRUM. Nově se v programu objeví jóga smíchu, která je založena na faktu, že blahodárné účinky smíchu simulovaného jsou pro nás naprosto shodné jako u smíchu spontánního.
V doprovodném programu tradičně figurují lidová řemesla, žonglérské
představení, ukázka hasičské techniky či exhibice taek-won-do. Děti se
mohou těšit na výtvarné dílny, zvířátka z české zoo nebo na dovádění
na trampolíně, pro seniory je připraven speciální program a hudební
vystoupení. Své umění představí historičtí šermíři a na trampolíně se
předvedou borci urban parkouru. Na místě bude možné se přihlásit
do turnaje v lakrosu, vyzkoušet si chůzi na slackline, adrenalin park
nebo si zajezdit na dráze s modely na dálkové ovládání.
Občerstvení pro návštěvníky festivalu poskytnou stánky s pivem, limem a vegetariánskou či masnou kuchyní, čajovna a místní kavárna.
Festival Zámeček 2015 pořádají nadšenci a dobrovolníci z občanského sdružení RR a vzniká za podpory města Roztoky a ve spolupráci se
Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy. Velký dík v neposlední
řadě patří také štědrým sponzorům, bez kterých by se festival nemohl
uskutečnit.

Pozvání na festival Zámeček 2015
nejen pro seniory
Vážení spoluobčané,
pátý ročník hudebního festivalu Zámeček 2015 vypukne již v sobotu
30. května ve 12 hod. v areálu roztockého zámku. Festival tentokrát
zahájí žáci uměleckých oborů sdružení Roztoč. Svým vystoupením
potěší diváky všech generací. Pro roztocké seniory nachystají zaměstnanci Kafírny ProVás občerstvení zdarma.
Seniory na akci také rádi přivezeme a odvezeme.
Stačí zavolat na číslo 724 544 799.
Těšíme se na viděnou s Vámi!
Marie Šlancarová, předsedkyně Zdravotní a sociální komise

Sdružení RR
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Školní okénko
Vážení rodiče,
dubnové přijímací zkoušky na SŠ jsou za námi,
výsledky už všichni vědí a musím říci, že deváťáci hodnotili testy jako „udělatelné“ a jejich
znalostem odpovídající. Akcí v dubnu bylo
mnoho, ale nejdůležitější je zřejmě oznámení,
hlavně pro rodiče budoucích prvňáčků, že
od září 2015 naše škola zavádí výuku anglického jazyka již od 1. třídy, a to po 1 hodině
týdně. Právě nyní angličtináři pečlivě vybírají
učebnice vhodné k výuce.
Některé třídy již vyjely na školy v přírodě,
většina však pojede až první týden v červnu.
Poslední třídní schůzky budou 18. a 19. 5., tak
nezapomeňte přijít.
Věra Zelenková

Modrý den

V ZŠ Roztoky opět proběhla dne 8. 4. 2015
osvěta v rámci MODRÉHO DNE, která žákům
přiblížila život lidí s handicapem. Zaměřili jsme
se na všechny druhy postižení, neboť zdraví jedinci si málokdy uvědomí jejich omezení a potřeby. Žáci prvního stupně si vyzkoušeli v rámci
sportovních disciplín chůzi poslepu přes překážky, plnění úkolu s použitím jedné dolní
končetiny. Důraz se kladl na rozvíjení sociální
interakce mezi žáky. Záměrem bylo hlubší zamyšlení se nad problematikou dětí s handicapem a možného způsobu pomoci těmto lidem.
Dagmar Cozlová

Vážná hudba pro II. stupeň?

Díky paní učitelce Olze Kozánkové se třídy
II. stupně v dubnu postupně podívaly do Rudolfina na hudebně komponovaný program
„Kdo se bojí České filharmonie“. Skvělým
pořadem režisérky Alice Nellis (seděla v první
řadě) nás vtipným slovem provázel a do děje
zapojil herec Jan Budař. Neméně skvěle se
do komunikace s publikem zapojil i sám dirigent Ondřej Vrabec, který na přání tří náhodně vybraných žáků, poté co každý zvlášť udali
rytmus a nosnou melodii, zahrál se svým orchestrem právě takto vytvořenou skladbu.
Musím pochválit i naše některé žáky/žákyně,
kteří se na koncert patřičně „večerně“ oblékli.
Jak jim to slušelo, můžete obdivovat na webových stránkách školy ve fotogalerii.
V. Zelenková

Poháry do „sportovní“ sbírky

Volejbalové družstvo dívek ZŠ Roztoky
ve složení Chládková, Buchtová, Rückerová,
Volfová, Štěpánková, Panenková, Podrazilo-
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vá a Maršová vyhrálo okresní kolo turnaje
AŠSK pořádané 23. 3. v Davli a Štěchovicích.
Dívky postoupily do krajského kola pořádaného 30. 4. v Kladně.
Stolní tenisté ZŠ Roztoky se zúčastnili turnaje
AŠSK v Rudné. Slavili výhru v kategorii dívek
i chlapců. V konkurenci dalších šesti týmů
vyhrály dívky ve složení Buchtová a Kejklíčková. Chlapci reprezentovali ve složení Medek, Dalihod, Ghariani a Lojek. Bohužel soutěž končila okresním kolem, tudíž hráči
nemohou změřit síly se silnějšími soupeři.
Krásné 2. místo přivezli v dubnu z okrskového
kola Prahy-západ i naši malí fotbalisté (I. stupeň) z turnaje McDonald’s Cup – kategorie A.
Moc gratulujeme a přejeme mnoho sportovních úspěchů.
Ladislav Roučka

mi lidmi a nádherné kostýmy společně se zajímavou a moderní scénografií podtrhují kvalitu
celého představení. Na závěr byli všichni tanečníci po zásluze odměněni dlouhým potleskem.
Děkuji paní Johaně Turnerové za zajištění lístků
a paní Lence Černé za doprovod.

Američtí studenti navštívili
naše žáky

V březnu již třetím rokem navštívili američtí
studenti naši školu pod vedením paní profesorky P. Jiráskové. Tito studenti v rámci svého
vysokoškolského studia studují jeden semestr
český jazyk. Na úvod je naši žáci přivítali mou
oblíbenou písní od Beatles Let It Be. Chvilku
trvalo, než žáci ztratili počáteční stud, ale
na konci se naši žáci tak rozmluvili, že nechtěli vůbec skončit. Byla jsem na ně opravdu
hrdá. Atmosféra mezi americkými studenty
a našimi žáky byla přátelská a uvolněná.
Michaela Černá

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Operační program Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

Počátkem dubna vyhlásilo MŠMT výzvu pro
oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality
ve vzdělávání. Naše škola v posledních dnech
„finišuje“ s vyplňováním žádosti a včasným
odesláním na kraj.
První aktivita bude zaměřena na čtenářskou
gramotnost – tvorbou čtenářských dílen.
Projekt dále podporuje výuku cizích jazyků
a přímo i výuku v cizích jazycích ve školách
v zemích EU (od loňského školního roku je
povinná výuka druhého cizího jazyka
od 7. ročníku). Druhou aktivitou bude zahraniční jazykový kurz, kterého se zúčastní jeden učitel z 1. stupně. A poslední aktivitou
bude zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt
pro 20 žáků v Anglii a pro 10 žáků v Rakousku. Na tyto aktivity žádáme zhruba 860 000 Kč.
Realizace projektu bude nejdříve 1. 7. 2015,
ukončení projektu 31. 12. 2015. Informace
o projektu „ Kvalitně učit“ najdete na
http://www.zsroztoky.cz/granty-a-projekty.
Marie Bartulíková

Návštěva Národního divadla

Naše třída 6. A navštívila baletní představení
Čarodějův učeň v Národním divadle. Na nádraží na mne čekali moji žáci – chlapci s motýlky, kravatami a sáčky; děvčata mne dojala svou
křehkostí v krásných šatech. Atmosféra večerního představení byla přesně taková, jaká se hodí
k této krásné budově, ke které každý správný
Čech cítí úctu. Baletní soubor je tvořen mladý-

Úspěchy v okresních kolech
matematických soutěží

Během dubna proběhla okresní kola Matematické olympiády, kategorie 6.–8. tříd, a celostátní matematické soutěže KLOKAN. V obou
soutěžích dosáhli naši žáci pěkných umístění.
Matematická olympiáda: V kategorii 6. tříd
obsadil Vítek Běhounek 3. místo, v kategorii
7. tříd obsadil Jan Růžička 2. místo, v kategorii
8. tříd obsadila Tereza Buchtová 3. místo.
Matematický klokan: V kategorii CVRČEK
obsadila Jana Růžičková 2. místo, v kategorii
Klokánek obsadil Tomáš Bohdanecký 1. místo a Vojtěch Antoš 2. místo.
Všem těmto žákům blahopřejeme a přejeme
další studijní i soutěžní úspěchy.
Jana Marešová

Příměstský tábor v roztokách

Výpravy Ferdy Mravence a Berušky
13.–17. července 2015, 8.30–17 hodin
• Tábor je určen pro děti ve věku 6–12 let
• Program přizpůsoben počasí – sport a pohybové hry, výtvarné činnosti, zkoumání přírody
v okolí Roztok • Seznámíme se s příběhem
Ferdy Mravence a jeho přátel • Jídlo zajištěno
3x denně, včetně teplých obědů • Zázemí v ZŠ
Roztoky • S pořádáním táborů a dalších akcí
pro děti máme již několikaleté zkušenosti, nyní
nově v Roztokách!
Kontaktní osoba: Andrea Rozkydalová
andrea.rozkydalova@centrum.cz,
724 256 859. Info a přihlášky www.study21.cz

ODRAZ

měsíčník Roztok a Žalova

ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Jarní aktivity na ZUŠ
Název článku je výstižný, protože během
začínajícího jara byl život v ZUŠ velmi bohatý.
Velký úspěch zaznamenali naši žáci v Národní soutěži ZUŠ, která dospěla přes okresní
a krajská kola do ústředního kola. V něm
nebude chybět klarinetistka Markéta Gotschalková. Podrobné informace s výsledky
můžete nalézt na našich stránkách.
Prvním veřejným koncertem v letošním
roce se prezentovali právě účastníci soutěže

Koncert učitelů

a ostatní vybraní žáci. Po dvou letech se
uskutečnil učitelský koncert a podle ohlasů
posluchačů i všeobecného názoru pedagogů
to byla jedna z nejzdařilejších prezentací
umění našich pedagogů.
A co nás čeká ve zbytku sezony? 14. května
absolventský koncert, 7. června taneční představení. Celý školní rok zakončíme tradičně
zahradním koncertem 11. června.
MgA. Bohumír Šlégl

Vítání jara v Rožálku
V pátek 10. dubna se v Mateřském centru
Rožálek konala tradiční taneční akce pro
děti od roku a půl tematicky zaměřená
na vítání jara, Jarní rejdění. Hudební produkci stejně jako v minulých letech zajistila
oblíbená roztocká skupina Beruška Band
Vlaďky Drdové, která dětem hrála a zpívala
známé písničky z filmů a pohádek a organizovala pro ně hry a soutěže. Pokud děti
měly zájem, mohly přijít v maskách, ale
nebyla to společenská nutnost. Na výtvarné
dílničce připravené naší výtvarnicí Vendulkou Bromovskou jsme tentokrát vyráběli
barevné ptáčky s peřím na špejli.
Malé děti nebo děti, které nechtěly tančit
a soutěžit, si mohly pohrát v naší herničce,

kde pro ně a jejich doprovod bylo připraveno občerstvení.
Děkujeme malým tanečníkům za hojnou
účast a městu Roztoky za finanční podporu
akce.
Z novinek, které pořádá Mateřské centrum
Rožálek, bychom rádi zmínily kroužek Jóga
pro děti, na kterém hravou formou přibližuje
dětem jogínské dovednosti lektorka Viktorie
Lašová.
Do konce školního roku chystáme ještě výlet
na farmu, pro přesný termín akce sledujte
naše stránky www.rozalek.cz.

Eva Tluková

Výsledky průzkumu zájmu
o bezlepkovou stravu v jídelně ZŠ
Jako členka Školské komise a místopředsedkyně Školské rady jsem se ujala průzkumu,
jak velký je zájem o vaření bezlepkově upravované stravy ve školní jídelně ZŠ v Roztokách, a to nejen dětských strávníků, ale
i strávníků z řad široké veřejnosti. Ohlas nebyl tak veliký, jak se čekalo. U zápisu dětí
do prvních tříd ZŠ se k bezlepkově upravované stravě přihlásili tři strávníci z řad budoucích prvňáčků. Přesto se Školská komise,
Školská rada, vedení ZŠ (p. ředitel Bezděka)
a vedení města shodli na tom, že je potřeba
tento problém řešit a být nápomocni… Výstup z průzkumu a jednání je tento: školní
jídelna ZŠ v Roztokách bude od září připravena uspokojit požadavky strávníků „bezlepkářů“. Během května budou všechny kuchařky školní jídelny řádně proškoleny. Jsou
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vytvořeny dvě možné varianty vaření. Buď
bude vždy druhé jídlo v nabídce bezlepkově
upravované, nebo se bude jídlo upravovat
vždy pro dané zájemce. To se bude odvíjet
od počtu přihlášených zájemců. Je zde také
možnost, že když se zvolená varianta ne
osvědčí, přejde se pružně na druhou. Pokud
bude zájem, mohla by se bezlepkově upravovaná jídla rozvážet i pro děti v MŠ. Rozvoz
těchto jídel by zajistilo město. Z mého pohledu máme dobře našlápnuto!
Kdo ještě máte zájem o tuto „službu“, napište
na e-mail Školské rady:
skolska.rada@roztoky.cz
Vladimíra Drdová,
místopředsedkyně Školské rady,
členka Školské komise

V historickém sálu roztockého zámečku se
23. dubna uskutečnil učitelský koncert,
na němž vystoupili pedagogové roztocké
ZUŠ.
Kromě potěšení z dobře zahrané hudby má
takový koncert i výchovný aspekt – žáci
umělecké školy se mohou přesvědčit, že ti,
kdo je učí hře na hudební nástroje, tanci či
dramatickému umění, nejsou jenom učiteli,
ale že umí i něco předvést a mohou pro děti
být vzorem. Nu a rodiče se mohou ujistit, že
jejich dítě je v dobrých rukou.
Tento cíl byl v onom krásném dubnovém
podvečeru nepochybně naplněn. Nelze popisovat všech 18 vystoupení, ale na druhou
stranu bych nerad někoho vyzvedával, neboť všichni si odvedli své. Jestliže se tedy
v dalším textu zmíním o některých interpretech, nemusí to nutně znamenat, že ti
ostatní byli horší.
Vysokou laťku nasadila hned v úvodu
paní Jitka Litošová s brilantně zahranou
Chopinovou Fantasií Impromptu cis-moll. O svém nezměrném talentu nás
v houslovém partu Bourrée J. S. Bacha,
zahraném s křišťálově čistou intonací a se
samozřejmostí sobě vlastní, opět přesvědčil Václav Sloup, jemuž velice spolehlivě
sekundovala viola Štěpána Skleničky. Pozoruhodné bylo spojení kytary a spinetu
ve Fandangu Luigiho Boccheriniho. Marek Šaar i Irina Sarabun se svých rytmicky
náročných partů zhostili s dokonalou
přesností.
Atmosféru koncertu výrazně pozvedla také
dvě „nehudební“ čísla. Valašský lidový tanec v podání kreativního Petra Murice
s hostující Kristýnou Šrámkovou vyloudil
na tvářích diváků úsměv a při vtipném
a Jindrou Brendlovou výtečně předneseném
monologu ze hry Commedia finita Viktorie
Hradské se posluchači skvostně bavili.
Program byl zakončen akordeonovým
duem Moniky Fukasové a hostující Hany
Voltrové, které nám ve skladbě Astora Piazzoly Adios Nonino připomněly, že akordeon je plnohodnotný koncertní nástroj.
Program trval plné dvě hodiny. Panu řediteli Šléglovi neustále vyčítám přílišnou
délku koncertů ZUŠ, ale musím přiznat, že
tentokrát jsem se ani chvilku nenudil.
A věřím, že se nenudili ani ti diváci, kteří
pro obvyklý nedostatek židlí museli celý
koncert stát.

Jaroslav Drda
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Jaroletní Taneční studio Po špičkách
Letošní jaro přineslo Tanečnímu studiu
Po špičkách, které působí pod vedením Zuzany Smugalové při sdružení Roztoč, hned
několik úspěchů. Na březnové Krajské přehlídce dětských skupin scénického tance
v Ústí nad Labem získala choreografie V pocitu tančená II. skupinou Ocenění poroty
Za taneční připravenost. V dubnu se III. a IV.
skupina účastnily v Sedlčanech Krajské přehlídky pro Středočeský kraj a sklizeň uznání
byla ještě větší. Nejnovější choreografie Den
a noc (IV. skupina) získala od poroty Ocenění

za citlivost pro prostor, skupinu a přirozenost
pohybového projevu dětí. Taneční vystoupení
Můry (III. skupina) na hudbu Zdeňka Lukáše získalo kromě krásného Ocenění za naplnění námětu v kompozici i provedení nominaci na Celostátní přehlídku dětských skupin
scénického tance Kutná Hora 2015.
Pokud byste chtěli vidět v celku práci Tanečního studia Po špičkách, bude se letos konat
13. června 2015 Taneční podvečer, kde vystoupí všechny děti z tanečního studia. Tentokrát bude představení v divadelním prostoru

Studia Alta, které sídlí v pražských Holešovicích nedaleko zastávky vlaku. Jste srdečně
zváni.
Taneční studio Po špičkách se s koncem letošního školního roku osamostatňuje a přestává
být součástí sdružení Roztoč. Z tohoto důvodu
poptává od srpna 2015 v Roztokách samostatný prostor k pronájmu vhodný jako taneční sál
se zázemím. Děkujeme za nabídky.

tí, která je typická pro české země renesance
a baroka.
Ve dnech 30. a 31. května se Local Vocal zúčastní Evropského festivalu duchovní hudby
Šumava-Bayerischer Wald, a to dvěma koncerty v Lohbergu a v Haibuehlu. Festival usiluje o obnovení kulturních a hudebních tradic Šumavy a Bavorského lesa.

budou volit vítězné snímky, které bude možné spatřit na Zahradní slavnosti.
Závěrečné vystoupení TS Po špičkách
(13. června) se uskuteční v prostorách Studia
Alta v Holešovicích. Vystoupí zde všechny
skupiny tanečnic; na Zahradní slavnosti uvidíte jen některé z choreografií.
„Světlo“, výstava výtvarných kroužků,
keramiky a animátorů (14. června) se rozsvítí v prostorách Středočeského muzea
na Roztockém zámku.

Zuzana Smugalová,
kontakt: smugalova@volny.cz

Zprávy z Roztoče
Festival svobody

Festival Svobody konaný u příležitosti 70. výročí konce druhé světové války je příspěvkem k vzájemnému porozumění a toleranci.
V rámci jeho konání 17.–19. května se uskuteční několik velmi výjimečných představení,
promítání a výstav, spjatých jak s druhou
světovou válkou, tak s Roztokami. Podrobný
program naleznete na plakátu otištěném
v kulturní rubrice.

Lokální vokální události

Dne 25. května 2015 se v 19 hodin bude konat
v kostele Sv. Klimenta na Levém Hradci koncert české a italské duchovní hudby přelomu
16. a 17. století, který ponese název inspirovaný skladbou z Benešovského kancionálu Navštěv nás, Duše Svatý. Program jsme vybírali
s ohledem na svatodušní svátky, které připadají právě na den konání koncertu. Zazní
i česká kancionálová tvorba šestnáctého stole-

Ochutnávky plodů práce
kroužků a kurzů

Blíží se příchod léta, který tradičně oslavíme
Zahradní slavností – 18. června na Levém
Hradci. Protože je nás ale mnoho a vidět
a slyšet vše by nebylo možné, čeká nás ještě
před Zahradní slavností náruč koncertů, výstav a přehlídek kroužků a kurzů:
Večer animovaných filmů v Bio Oko
(8. června) bude pokrývat veškerou letošní
práci animátorů z filmového studia Anima
Roztoč. Z filmů se v jednotlivých kategoriích

•

•
•

Valná hromada sdružení
Roztoč

Mapování proběhlého roku a výhledy do let
budoucích si s námi přijďte probrat na valnou
hromadu sdružení Roztoč, která se uskuteční
26. 5. v ateliéru v Havlíčkově ulici od 20.00.

Zuzana Šrůmová

Lexik
Vzdělání opravdu pro každého

Léto sice klepe na dveře a my začínáme plánovat čas prázdnin a dovolených, někdo ale
řeší, například kde a jak najít vhodné zaměstnání. Vzdělávací centrum Lexik má pro
vás několik námětů:

Dámy, staňte se profesionální
chůvou

Máte na dosah jedinečnou možnost účastnit se rekvalifikačního kurzu Profesionální
péče o děti, po jehož absolvování obdržíte
časově neomezený certifikát. Tento kurz vás
připraví na zkoušku dle Národní soustavy
kvalifikací Chůva pro děti do zahájení
školní docházky. Ta vám umožní založit si
vázanou živnost, kdy si můžete otevřít
vlastní dětskou skupinu, věnovat se hlídání
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dětí profesionálně, popřípadě najít uplatnění v soukromé školce. Zahajujeme již
v květnu.

Na dovolenou řádně vybaveni

Čeká vás pobyt v zahraničí a nejste si jisti
svojí jazykovou vybaveností? Přihlaste se
na letní jazykové kurzy. Intenzivní angličtina pro mírně a středně pokročilé bude
probíhat od 6. 7. do 10. 7.

Prázdniny trochu jinak

Ideálním řešením pro prázdninový čas je
spojení sportovně-turistického kroužku
a anglické konverzace. A přesně takový SOS
sportovně turistický tábor s angličtinou nabízíme vašim dětem v termínu 17. do 21.
srpna.

Za zábavou i za vzděláním

Pojeďte s námi od 19. 7. do 24. 7. na báječný
Letní pobyt s angličtinou a hlídáním dětí
v Harrachově. Vyrazit může celá rodina,
bezdětný pár nebo rodič s dětmi. Zatímco se
dospělí budou dopoledne věnovat studiu
angličtiny pro mírně až středně pokročilé,
pro děti jsme připravili bohatý program.
Další informace a podrobnosti o jednotlivých
akcích se dozvíte na našem webu www.lexik.cz.
V případě jakýchkoli dotazů pište na
info@lexik.cz nebo volejte na telefon
739 035 000. Budeme se těšit na setkávání
s vámi a vašimi dětmi!
Za kolektiv Lexiku
Renáta Šťastná
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SPORT

Tenis závodně a nejen tenisové léto
V letošní sezoně se rozšířil počet registrovaných hráčů a hráček našeho týmu SK Žalov
a my jsme za to více než rádi. Děti tak zjistí, že
kromě tréninků je i druhá, hlavní stránka tenisu a tou jsou zápasy. Letos jsme postavili družstva ve všech mládežnických k
 ategoriích –
minitenis, babytenis, mladší žactvo, starší žactvo

a dorost. Dorostenci (mužská část týmu na obrázku) již mají první mistrák úspěšně za sebou,
když v sobotu 25. 4. porazili doma Cafex Rakovník 5:4 na zápasy. Zveme vás k návštěvě
a podpoře našich týmů během květnových
a červnových víkendů – rozpis zápasů najdete
na našem webu tenis-zalov.cz.
Pokud si chcete vy sami přijít zahrát, přihlaste se na turnaj dvouher 6. 6. nebo s parťákem/parťačkou na čtyřhry 27. 6. Připraveny
budou nejen ceny, ale také občerstvení, pétanque a další.
Na léto jsme připravili 3 hlavní akce – N
 EJEN
SPORTOVNÍ TÁBOR v Krkonoších 12.–17. 7.,
kde si děti vyzkouší nejen spoustu různých

Svatojiřský přespoláček

Jan Šrámek

– povedená akce atletiky TJ Sokol Roztoky

Atletika je královna sportu, o vítězi rozhoduje aktuální forma a kvalita přípravy v tréninku, talent borců, vytrvalost, vůle a bojovnost. Dne
22. 4. 2015 uspořádal oddíl atletiky TJ Sokol Roztoky Svatojiřský
přespoláček za celkové účasti přes 40 atletů. V kategorii „Open“ přijalo výzvu i několik statečných rodičů. Za krásného počasí a na zajímavé trati šlo nejen o rychlý běh, ale také rozvržení sil a taktiku v závodu. Závěrečná rovinka do mírného kopce pak následně prověřila
bojovnost závodníků a rychlostně-silové schopnosti.
Vítězové v jednotlivých kategoriích:
Ročník 2008 a mladší (300 m)
Chlapci: Kalina Adam
1:05,2 Děvčata: Vaňková Bára
Ročník 2006 a 2007 (300 m)
Clapci: Ayaz Daniel
1:02,4 Děvčata: Bártová Anička
Ročník 2004 a 2005 (600 m)
Clapci: Kubánek Kryštof 1:59,0 Děvčata: Radojčičová Eva
Ročník 2003 starší (900 m)
Clapci: Mikula Matyáš 3:26,2 Děvčata: Matasová Eliška
Kategorie Open (900 m)
Lauermann David
2:50,7

sportovních disciplín, ale také klasické táborové dovednosti a celotáborovou hru. Druhou
tradiční akcí jsou LETNÍ INTENZIVNÍ
KURZY na Žalově, které budou probíhat
ve všední dny po celé léto a letos nově budou
kromě tenisu zpestřeny o plavání, kolo, angličtinu, basket či florbal. Poslední pozvánka je
ryze tenisová – KEMP v Rakovníku 9.–15. 8.
pro tenisty všech úrovní a navazující víkend
14.–16. 8. PRO DOSPĚLÉ! Informace ke všem
akcím najdete na tenis-skola.cz, hlásit se můžete na sramek@tenis-skola.cz nebo 602 457 867.
Těším se na viděnou!

1:12,8
1:05,9
2:18,8
3:35,8

Velké poděkování patří trenérům, pomocníkům a rodičům za přípravu tohoto skvělého závodu! Na podzim u Svatováclavského přespoláčku na shledanou…
Mgr. Martin Matas, asistent hlavní trenérky

Souboj Kubánek vs. Píka byl ozdobou závodu

ŽALUZIE

SÍTĚ PROTI HMYZU
Dlouholetá praxe–22 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž
přímo od výrobce!
Dodání od 3 do 7 dnů!
Záruka 42 měsíců!
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
Po předložení
tohoto inzerátu
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SLEVA 30 % z montáže.
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SOUKROMÁ INZERCE

•

Přímo od majitele: Nabízím pronájem
bytu 2+1 – 81 m2, 1. patro, přímo na náměstí v Roztokách, od 1. 6. 2015. Nájem
činí 9500 Kč/měsíc + služby + 3měsíční
kauce. V případě zájmu se písemně obracejte na: RealSprom s.r.o., Přemyslovská
1468, 252 63 Roztoky, nebo na e-mail:
info@sprom.cz
Přímo od majitele: Nabízím pronájem
bytu 1+1 – 32 m2, 3. patro, přímo na náměstí v Roztokách, od 1. 5. 2015. Nájem činí
5200 Kč/měsíc + služby cca 1800 Kč + 3měsíční kauce. V případě zájmu se písemně
obracejte na: RealSprom s.r.o., Přemyslovská 1468, 252 63 Roztoky, nebo na e-mail:
info@sprom.cz
Koupím vozidla všech značek od r. v.
1998. Platím hotově ihned, převod vozidla
zařídím, rychlé a seriózní jednání. Tel.:
721 473 314
Prodám nové Pirelli Škoda-Felicia, cena
dohodou. Tel.: 728 201 373
Daruji za odvoz rozkládací sedací soupravu. Další info na tel.: 724 828 196
Přímo od majitele: Nabízím pronájem
bytu 3+1 – 103 m2, 3. patro, balkon, přímo
na náměstí v Roztokách, od 1. 5. 2015. Nájem činí 11 200 Kč/měsíc + služby + 3měsíční kauce. V případě zájmu se písemně

•

•
•
•
•
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obracejte na: RealSprom s.r.o., Přemyslovská 1468, 252 63 Roztoky nebo na e-mail:
info@sprom.cz
Tělesně postižený muž z Roztok na vozíčku, ale mobilní, hledá starší ženu bez závazků, která by mu mohla pomoci se o sebe
postarat a zároveň bydlet v jeho domě. Volejte na tel. 220 912 494 – p. Fleischmann.
V případě, že tel. nezvednu, zkuste to později. Děkuji.
Prodám zahradu – pozemek 1096 m2
v dolní části Žalova, v osobním vlastnictví,
s možností stavby chaty, studna, plastový
septik, elektřina. Tel.: 736 674 553
Prodám zánovní dětské kolečkové brusle
vel. 31/34 za 250 Kč, s chrániči. Tel.:
723 909 806, 607 547 200
Prodám látkový cestovní kufr na kolečkách, s madlem 70/46/26. Velmi pěkný, zánovní za 600 Kč. Tel.: 723 909 806,
607 547 200
Prodám prostorný RD 5+2 v Roztokách,
hala, krb, terasa, 2x B, velká G, prostory pro
podnikání. Všechny sítě, klidné místo. Možná i výměna za byt a doplatek. Tel.:
602 656 487, RK nevolat!
Přenechám k užívání pozemek v obci Žalov. Pozemek je oplocen, je tam zahradní
bouda a pozemek byl dosud užíván jako za-

•

•
•
•
•
•

hrada. Informace na tel. čísle 721 629 807.
Zn.: Spěchá
Pro objekt Nemocnice v Roztokách hledáme pracovníka údržby. Bližší informace
na tel. čísle 607 806 538, J. Tomanová
Prodám hrob 1,5 m na starém hřbitově
na Levém Hradci. Tel.: 603 562 951
Za odvoz daruji asi 800 ks bílých cihel.
Tel.: 606 269 117
Prodám byt v osobním vlastnictví v Roztokách – areál Na Ostrohu (nad serpentinou). Dispozice 4+kk, podlahová plocha
75,8 m2. Další užitná plocha: balkon 7,4 m2,
sklep 4,4 m2, předzahrádka 15 m2. Garážové
stání v podzemní garáži areálu. Cena
3 650 000 Kč. Přímí zájemci (ne RK!) volejte
602 844 777
Prodám zděnou podsklepenou chatku
v zahrádkářské osadě U Jezu v Roztokách.
Pozemek o velikosti 394 m2 je v pronájmu
od Českého zahrádkářského svazu. Cena
160 000 Kč. Zájemci volejte na tel.
602 844 777
Koupím byt 2+1, 3+kk nebo 3+1, nabídněte,
děkuji. Tel.: 724 417 143, v_lada@centrum.cz
Prodám chatu, 737 828 207
Koupím pozemek v Roztokách a okolí,
604 687 148

•
•
•
•

•

•
•
•
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Den otevřených dveří
Parku Vědy Roztoky!
Přijďte si prohlédnout Park Vědy Roztoky, připravili jsme pro Vás, ve spolupráci se
společností Eaton, den otevřených dveří.
Termín:
Začátek prohlídky:
Konec prohlídky:
Místo:

28. 05. 2015
16:00 hod. (sraz v 15:45 hod.)
18:00 hod.
PV Roztoky s.r.o. (Bořivojova 2380, 252 63 Roztoky)

Svou účast ve vámi zvoleném termínu prosíme potvrďte:
- telefonicky:
+420 227 030 580 (recepce PV)
- elektronicky:
www.pv-roztoky.cz/cs/dny_otevrenych_dveri

Investiční výstavba
vědeckotechnického parku
Podpořeno v rámci OPPI
program Prosperita

