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V podstatě bych mohl vzít úvodník z loňského dubna a téměř
beze změny ho opsat, dnešní situaci by to vystihlo dokonale.
Z důvodů, po nichž ani nepátrám, se do tohoto čísla sešlo
tolik příspěvků, že by zaplnily dalších šest stránek.
Jenže rozsah čísla je pevně omezen na 32 stran. A tak musela
přijít na řadu obvyklá nepopulární opatření. Některé texty
jsme, ač neradi, museli vypustit úplně, jiné jsme zkrátili nebo
přesunuli do příštího čísla (snad se nebude situace opakovat
a nebudeme muset zase jiné příspěvky přesouvat do prázdnin). Některé akce se budou muset místo plakátu spokojit s informací uvedenou
v kulturním kalendáři.
Všem postiženým autorům se omlouváme a věříme, že situaci pochopí.
Snad k tomu přispěje i článek o práci redakční rady, který chystáme do příštího
vydání. Mimo jiné bude i o změně statutu časopisu, kterou odhlasovalo zastupitelstvo a která se týká uveřejňování reakcí na články, jež někoho napadají.
l
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, v dnešním Slově starosty budu stručnější, než je zvykem, protože dále v Odrazu se uceleně věnuji
problematice školy.

Střecha staré budovy ZŠ

Jak jsem zmínil v úvodu, doporučuji, abyste si dále v Odrazu přečetli můj článek
Škola v centru dění, v němž se komplexně
věnuji problematice kapacity školy. Za pozornost určitě stojí i článek kolegů Richtera a Fleka, kteří se byli podívat ve zvažované kontejnerové budově v Chuchli a zjistili,
že tento objekt nedosahuje kvalit, jež bychom od něj zejména pro školní zařízení
očekávali. Domnívám se, že kontejner je
slepou uličkou a že musíme nalézt lepší řešení.
Zmíním se však o záležitosti, která se
týká staré budovy školy v Roztokách. Při
nedávných silných poryvech větru se ukázalo, že její střecha není v ideální kondici.
V příštích týdnech je zapotřebí střechu významně vyspravit. Zároveň zkoumáme

možnosti půdní vestavby, jejíž statickou
podmínkou je, že budoucí váha nesmí překročit tu současnou. Proto se jeví jako velmi rozumné řešení vyměnit již starou a nevyhovující střešní krytinu celou. Nová by
měla být výrazně lehčí než ta stávající,
a proto by díky její výměně mohlo dojít
k výraznému odlehčení stavby. Tím by se
do budoucna otevřela možnost zrealizovat
půdní vestavbu. V tuto chvíli to vypadá, že
by zde třídy být nemohly, ale mohlo by zde
vzniknout tolik potřebné pracovní zázemí
pro pedagogy a ostatní pracovníky školy.

novat technicistně, považte sami, „Základní škola Roztoky, okres Praha-západ“, ale,
troufnu si říct hrdě a honosně, „Základní
škola Zdenky Braunerové Roztoky“. Poděkování patří všem, kteří se o tento počin
zasloužili.

Školka v Palackého ulici

Nová školka pro 50 dětí v Palackého ulici
byla zkolaudována. Dobrá zpráva je, že ředitelky mateřských škol již nyní mohou
přijmout celkem o 50 dětí více než loni. Samozřejmě dále pracujeme na tom, aby se
na podzim otevřela i nová budova školky
za úřadem, kde chystáme další dvě třídy.
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S přáním všeho dobrého

Nové jméno školy

Jan Jakob

Už je na to „glejt“. Potvrzení o změně názvu školy jsme u příležitosti vernisáže výstavy v muzeu předali paní ředitelce. Jsem
rád, že od září se již naše škola nebude jme-

starosta města Roztoky

Kapacita školky v Palackého ulici – hlavní téma zastupitelstva
Na konci dubna se sešlo městské zastupitelstvo ke svému
pravidelnému jednání. Osmnáct zastupitelů mělo před sebou
více než pětihodinové rokování.
Zastupitelé podpořili žádost husitské církve o příspěvek na provoz automobilu sloužícího diakonické práci pro seniory a handicapované.
Zajímavá a vzrušená debata se rozpoutala
kolem problematiky mateřských škol. Stručně řečeno: zastupitelstvo, které slíbilo před
rokem obyvatelům Palackého ulice, že mateřskou školu v jejich sousedství bude navštěvovat jen padesát dětí, nyní debatovalo
o navýšení počtu na pětasedmdesát. Důvodem je převis poptávky po umístění dětí
do školek nad aktuálními možnostmi města.
Zastupitelé se hlasováním rozhodli tento
bod vyřešit až na mimořádném zastupitelstvu, poté co proběhne diskuse se sousedy
školky a podaří se získat jejich souhlas
s navýšením kapacity.
Následovalo představení demografické
studie, která doplnila sérii diskusí o současné a budoucí kapacitě školy.
Zastupitel Martin Matas předložil návrh
řešení sporu se stavební firmou, která ne
zcela zdařile rekonstruovala dvorek v žalovské škole, a zastupitelé návrh dohody
jednomyslně odsouhlasili.
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Petr Flek seznámil přítomné s místním šetřením v kontejnerové škole v Chuchli. Šetření provedli pánové Flek a Richter a jejich závěr byl vůči vhodnosti kontejnerové
budovy pro roztocké potřeby kritický.
Hladce prošlo navýšení rozpočtu pro rekonstrukci nevyhovujícího tanečního sálu
základní umělecké školy, stejně jako pětaomdesátitisícová finanční injekce našim
fotbalistům, kteří po dobu rekonstrukce
sokolského stadionu musejí nákladně dojíždět na pronajatá hřiště do okolí obce.
Zajímavá debata se rozpoutala kolem
statutu časopisu Odraz. Zastupitelé odhlasovali, že redakční rada musí uvědomit autory, jejichž příspěvek nebude otištěn
(jsou-li dostižitelní), a také dát prostor
těm, o nichž pisatel uvádí lživá či jinak nehorázná tvrzení, ještě v tomtéž čísle.
Bez přítomnosti vedoucího strážníka
pak zastupitelé debatovali o činnosti MP
a seznámili se s kritikou občana, který si
stěžoval na neoprávněné parkování
na náměstí. Na popud šéfa kontrolního
výboru též uložili radnici zpřesnit dotační předpisy.

V informačním bloku podali pánové Hadraba a Novotný zprávu o jednání s organizací ROPID (od září lze doufat v posílení
ranních spojů) a radní pan Štifter informoval o nelehkých jednáních ohledně čističky
odpadních vod.

Mimořádné schůzování
Na přelomu dubna a května zasedla v krátkém intervalu městská
rada a sešlo se zastupitelstvo,
vždy s hlavním bodem programu:
školka v Palackého ulici.
Podařilo se najít kompromis se
sousedy školky. Ti souhlasili s tím,
že město umístí do dvou budov
v Palackého ulici 75 dětí. Zastupitelstvo konané 3. května téměř
jednomyslně odsouhlasilo formu
a výši kompenzací pro majitele
nejbližších nemovitostí. Sousedům
patří díky za  toleranci a ochotu
vyjít vstříc potřebám města. 


l

Tomáš Novotný
místostarosta

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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O čem jednala dubnová rada
V půli dubna projednala rada města více než tři desítky bodů.

Dopravní komise

Jednání rady navštívil předseda dopravní
komise Michal Přikryl. Proběhla diskuse
o fungování komise, o průběhu realizace
dopravních opatření či o dopravní obslužnosti našeho města. Bylo dohodnuto, že se
dopravní komise bude vyjadřovat k projektům na rekonstrukce ulic.

Výběrová řízení

Dubnová rada schválila zadání dvou výběrových řízení. První na tisk Odrazu (musí
se jednou začas přesoutěžit), druhé na vybavení tříd ve školní družině a vybavení
rozšířené školní jídelny.

Věci majetkové

Již nějaký čas vyjednává město o podmínkách dlouhodobého pronájmu parkoviště
u nádraží od Správy železničních a dopravních cest. Jde o to, aby mělo město větší
kontrolu nad těmito pozemky a mohlo
provádět alespoň drobné úpravy. Je zapotřebí podmínky pronájmu ještě upřesnit.

Záměr pronájmu jednoho bytu byl odložen
do doby, kdy bude rozhodnuto o přijetí pedagogických pracovníků, tedy do doby, kdy
bude zřejmé, zda byt bude nebo nebude
využit školou jako služební.
Záměr pronájmu nebytového prostoru
v Nádražní 21 bude opět zveřejněn, protože nájemní smlouva s předchozím zájemcem nakonec nebyla uzavřena.

Kamerový systém

Současné technické zabezpečení kamerového systému města neumožňuje jeho další efektivní rozšiřování. Proto rada města
zadala provést jeho technický upgrade tak,
aby bylo možné bez problémů připojit další kamery. Zároveň rada dala pokyn, aby
byly zahájeny práce na přípravě projektových prací pro stavbu nového moderního
kamerového systému města.

školního roku honosit názvem Základní
škola Zdenky Braunerové.
Rada schválila příspěvek na jazykový
pobyt žáků v zahraničí.

Život ve městě

Rada odsouhlasila využívání Riegrovy ulice (bývalá silnice do Prahy) roztockými
autoškolami k cvičným jízdám. Ty ztratily
možnost využívat bývalý areál Barumu.
Podmínky vjezdu vozidel autoškol budou
upřesněny silničně správním úřadem. Autoškoly se rozhodly dát za tuto možnost
městu dar.
Místostarosta Novotný podal informaci
o přípravách oslav 100 let od vzniku republiky.
Rada se tradičně věnovala zápisům z komisí (tentokrát se jednalo o komisi sociální, životního prostředí, školskou a redakční radu Odrazu).
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Základní škola

Rada se věnovala návrhům nového nápisu
se jménem školy, která se bude od příštího

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Připomínka transportu smrti
Letošní 26. duben byl ve znamení tradičního uctění transportu smrti. Naše obec dostála i letos vysoké laťce nastavené již
před delší dobou.
Vedle asi třiceti spoluobčanů a zástupců
spolků, institucí a stran navštívil žalovský
Levý Hradec senátor Jiří Dienstbier, sedmadevadesátiletý válečný veterán generál
Pavel Vranský, zástupce německé ambasády pan Guido Müntel. Milá byla první návštěva Gabriely Havlůjové, sympatické
předsedkyně Spolku pro zachování odkazu
českého odboje. Naši obec poctili návštěvou i pánové Petr Hejl, starosta Suchdola,
a Jan Lacina, místostarosta Suchdola.
Školní dítka ze druhých a třetích tříd,
která přivedly paní učitelky, zapěla hymnu
a sklidila největší potlesk.
Věnce jsme k nově upravenému památníku obětí nacistického bezpráví položili
za bezvadné a řízné asistence pražské posádky Armády České republiky.
Pietní půlden pokračoval zastávkou
na náměstí 5. května, kde jsme položili
květiny k památníku židovských spoluobčanů. Krátkou řeč pronesl tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus, vážený
a pravidelný host naší připomínky.

KVĚTEN 2018

V promluvách řečníků zaznělo i varování
před znepokojivými tendencemi dneška,
kdy extrémisté praví i leví získávají zákonodárné pozice a promlouvají želbohu stále více do veřejného života.
Novinkou letošního roku bylo odhalení
informační desky na roztockém nádraží.
K tomuto počinu mne inspirovala vloni
paní Václava Stárková a její dojemné vzpomínání na pohnuté dubnové dny roku
1945 a na vše, co s transportem souviselo.
O text na desku jsem požádal paní Pavlu
Plachou, která byla odhalení přítomna
a zasvěceně nám události okomentovala.
Není to u pokladny na nádraží čtení veselé –
ale je potřeba si připomínat i ty nejchmurnější doby v historii našeho národa.
Desku, kterou pro naši obec odlila slévárna Č.O.B. v Beňově, odhalili společnou
rukou Miroslav Košťál a generál Vranský.
Za asistenci při pietních aktech děkuji
roztockým skautům a dobrovolným hasičům, za přípravy technickým službám
a odboru životního prostředí.

Prvně (a dobře) se organizace akce zhostil
Lukáš Vápeník, šéf radničního sekretariátu, kterému poděkování patří též. 
l

Tomáš Novotný

místostarosta

Konzultační den 
pro občany města Roztok
s vedoucí oddělení důchodů
OSSZ Praha-západ
pí Michaelou Průšovou
Odbor vnitřních a sociálních
věcí MěÚ Roztoky oznamuje,
že ve středu 30. května 2018
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 návštěl
vu. 
Odd. sociální a DPS OVSV MÚ Roztoky
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MHD v Roztokách
Na základě dlouhodobých stížností občanů jsme spolu s místostarostou Tomášem Novotným svolali schůzku se zástupci
organizace ROPID, která se stará o integrovaný systém hromadné dopravy v Praze a v jejím okolí.
Schůzky se kromě nás zúčastnila též paní
místostarostka Šlancarová, předseda dopravní komise pan Přikryl a zástupkyně společnosti EATON. Tato společnost, mimochodem jeden z našich největších roztockých
zaměstnavatelů, dlouhodobě usiluje o úpravu ranního spoje před začátkem pracovní
doby v EATONU tak, aby navazoval na vlak
(nabídli dokonce finanční kompenzaci).
Špatná návaznost spojů na vlak je vůbec jedním z palčivých témat roztocké MHD.
Jednání se odvíjelo celkem v přátelské
atmosféře, zástupci organizace ROPID byli
překvapivě vstřícní a otevření k našim požadavkům a nápadům. Základní témata,
jež se schůzkou nesla, byla, kromě již zmíněné návaznosti na vlak, posílení spojů
ve špičkách, zejména té ranní, přidání výstupní zastávky na Levém Hradci, pojmenování staronové zastávky u železářství
a další.

Shodli jsme se, že velké zlepšení nastane
po dokončení připravované rekonstrukce
hlavní silnice Lidická/Přílepská, v rámci
které vzniknou nové zálivy pro zastávky
s parametry pro kloubový autobus. To poskytne prostor pro nasazení těchto kloubových autobusů, což slibuje výrazné navýšení kapacit. Umožní to též některým
autobusům vyčkat v zastávce u nádraží
na příjezd vlaku, což nyní není možné, neboť autobus stojí v jízdním pruhu.
Došla řeč též na nevhodné chování některých řidičů našimi občany hojně pranýřované – pánové slíbili, že pokud budou
mít k dispozici konkrétní případy, tyto
incidenty prostřednictvím dopravců prověří.
Posledním tématem byl náš dlouhodobý
požadavek na nastupování všemi dveřmi,
zejména ve špičkách. Naším hlavním argumentem byla značná úspora času, kterou

by změna přinesla, a též skutečnost, že většina cestujících ve špičkách má Lítačku.
Bohužel, ROPID se tomuto řešení zarytě
brání, s poukazem na historické zvyklosti.
Dohodli jsme se, že z města na toto téma
zašleme oficiální podnět a ROPID se tím
bude alespoň zabývat. Svitla malá naděje,
že by byli ochotni to alespoň zkusit
na omezenou dobu, v rámci testovacího
provozu.
Posílení spojů a případná úprava časů
busu č. 359, včetně úpravy návazností
na vlak, bude provedena zřejmě od září
2019 (je třeba se „trefit“ do celokrajských
termínů změn jízdních řádů), po vyhodnocení nyní probíhajících průzkumů.
Snad se tedy doprava v našem městě začne alespoň mírně zlepšovat.


l

Michal Hadraba
zastupitel, předseda
komise stavební
a rozvoje města

Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky za období od 29. 3. do 30. 4. 2018:
n Dne

29. 3. oznámena mrtvá srna vedle
silnice z Roztok na Velké Přílepy – srna
předána členu mysliveckého sdružení.
n Dne 29. 3. oznámen nález svazku klíčů
na parkovišti v ulici Masarykova – následujícího dne zjištěn majitel, kterému byl
svazek klíčů předán, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci.
n Dne 29. 3. oznámena krádež zboží v prodejně Rossmann s tím, že pachatel z místa
utekl – provedeno pátrání na základě zjištěného popisu s negativním výsledkem,
kvalifikováno a šetřeno jako podezření
z přestupku proti majetku.
n Dne 29. 3. ve večerních hodinách oznámen volně pobíhající pes v ulici V Solníkách – podle čipu psa zjištěn majitel, kterému byl nalezený pes v pořádku předán,
kvalifikováno jako podezření z přestupku,
vyřešeno uložením pokuty na místě v příkazním řízení.
n Dne 30. 3. ve večerních hodinách v rámci
hlídkové činnosti kontrolován v ulici 17. listopadu řidič motocyklu Harley Davidson –
při silniční kontrole orientační dechovou
zkouškou bylo zjištěno, že řidič motocyklu
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před jízdou požil alkohol, na místo vyžádána hlídka PČR, která si věc převzala.
n Dne 30. 3. v pozdních nočních hodinách
oznámeno rušení nočního klidu filmaři
z prostor ulice Obránců míru – zjištěn hluk
z agregátu, zjednána náprava, agregát byl
vypnut, podezření z přestupku proti veřejnému pořádku vyřešeno napomenutím.
n Dne 1. 4. oznámena žádost o součinnost
s PČR na parkovišti u Tesca – na místě již
hlídka PČR Libčice a osádka sanitního vozidla rychlé lékařské pomoci, orientační
dechovou zkouškou zjištěno, že řidička
před jízdou požila alkohol.
n Dne 2. 4. oznámena krádež zboží v prodejně Albert s tím, že podezřelá osoba byla
zadržena ochrankou prodejny – ke krádeži
zboží se podezřelá osoba doznala, odcizené věci dobrovolně vydala a vrátila, věc
oznámena jako podezření z přestupku
proti majetku příslušnému správnímu orgánu.
n Dne 4. 4. oznámen nález 2 ks Lítaček
v ulici Masarykova – zjištěni majitelé, kterým byly Lítačky předány, majitelé by touto
cestou chtěli poděkovat poctivému nálezci.

n Dne

5. 4. oznámen nález svazku klíčů
na náměstí 5. května – nalezený svazek klíčů uložen na MP Roztoky, zjištěna majitelka, které byly klíče předány, majitelka by
touto cestou chtěla poděkovat poctivému
nálezci.
n Dne 7. 4. oznámeno nezaplacení útraty
v restauraci U Koruny – kvalifikováno
a šetřeno jako podezření z přestupku proti
majetku, věc oznámena příslušnému
správnímu orgánu.
n Dne 9. 4. ve schránce důvěry MP Roztoky nalezena Lítačka – zjištěna majitelka,
které byla Lítačka předána, majitelka by
touto cestou chtěla poděkovat poctivému
nálezci.
n Dne 9. 4. oznámena krádež zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že
pachatelé z místa utekli – dle získaného
popisu provedeno pátrání po podezřelých osobách s negativním výsledkem,
na místě krádeže ztratily podezřelé osoby
oblečení a batoh, tyto věci zajištěny společně s odcizenými věcmi, kvalifikováno jako podezření z přestupku proti majetku.
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INFORMACE Z RADNICE
n Dne

10. 4. v rámci hlídkové činnosti zjištěno znečištění veřejného prostranství
v ulici Za Potokem – zadokumentováno,
kvalifikováno jako podezření z přestupku
proti veřejnému pořádku, oznámeno řediteli TS Roztoky.
n Dne 11. 4. oznámeno založení černé
skládky v ulici Na Vyhlídce – provedeným
šetřením zjištěna podezřelá osoba, kvalifikováno jako podezření z přestupku proti
veřejnému pořádku, oznámeno příslušnému správnímu orgánu.
n Dne 13. 4. v rámci hlídkové činnosti při
kontrole altánu u DPS na náměstí 5. května
v pozdních večerních hodinách zjištěny
mladistvé osoby, které byly přistiženy při
znečišťování prostoru tohoto altánu – kvalifikováno jako podezření z přestupku proti veřejnému pořádku, přestupek byl vyřešen na místě uložením pokuty v příkazním
řízení, nepořádek podezřelé osoby uklidily.
n Dne 14. 4. oznámeno znečištění potoka
v ulici Potoky splaškovou vodou – ke znečištění vodního toku došlo z přečerpávací
stanice kanalizační sítě SVAK, na místě
provedena fotodokumentace, provedeno
šetření, věc bude oznámena OŽP MÚ Roztoky jako podezření z možného porušení
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

n Dne

18. 4. oznámeno vloupání do sklepních kójí bytového domu v ulici Přemyslovská – výjezd na místo, na místo též
hlídka PČR, která si věc převzala jako podezření z tr. činu krádeže vloupáním.
n Dne 18. 4. oznámeno poškozené oplocení pozemku dětského hřiště v ulici Obránců míru – výjezd na místo, kvalifikováno
a šetřeno jako podezření z přestupku proti
majetku.
n Dne 19. 4. oznámeno vloupání do sklepních kójí bytového domu v ulici Přemyslovská – výjezd na místo, na místo též hlídka PČR, která si věc převzala jako
podezření z tr. činu krádeže vloupáním.
n Dne 19. 4. oznámeno vloupání do sklepních kójí bytového domu v ulici Masarykova – výjezd na místo, na místo též hlídka
PČR, která si věc převzala k jako podezření z tr. činu krádeže vloupáním.
n Dne 25. 4. ve večerních hodinách oznámena tíseň z jednoho z bytů v DPS – obyvatelka bytu upadla ve sprše a nemohla se
zvednout, přivolán sanitní vůz rychlé lékařské pomoci, který ji převezl na ošetření
do nemocnice v Kladně.
n Dne 26. 4. oznámen pokus o vloupání
do butiku v ulici Nádražní – na místo hlídka PČR Libčice.

n Dne

26. 4. ve večerních hodinách oznámena žádost PČR o spolupráci ve věci krádeže v prodejně Tesco v Lidické ulici, kdy
podezřelé osoby z místa utekly – provedeno místní pátrání, podezřelé osoby byly
zadrženy, dále nalezeny tašky a batohy
s odcizeným zbožím, na místo se dostavila
hlídka PČR Libčice, která si převzala podezřelé osoby i s odcizeným zbožím.
Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky
můžete nalézt na webových stránkách
MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.
Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí,
obraťte se prosím buď osobní návštěvou,
nebo telefonicky na Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 974 866 400) nebo
na Městskou policii Roztoky (tel.
602 666 458, 730 511 988 nebo 220 910 468,
popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz).
Děkujeme předem za spolupráci.
l


Petr Vevera
ved. str. MP Roztoky
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TÉMA MĚSÍCE
Čemu vděčí Roztoky
za městský statut?

Tyršovo náměstí před rokem 1965

Půlstoletí města Roztoky
Usnesením rady Středočeského krajského národního výboru ze dne 4. května
1968 byl Roztokám přiznán statut města, včetně městského znaku, který tvoří
svisle půlený štít s přemyslovskou (plamennou) orlicí v jeho pravé (z hlediska
diváka levé) polovici a třešňovým květem v červeném poli v polovici druhé.
Ideovým otcem znaku byl ředitel Oblastního muzea Jiří Bayer, grafické provedení navrhl Miroslav Pastyřík. Přemyslovská orlice symbolizuje Levý Hradec
coby sídlo tohoto knížecího rodu, třešňový květ odkazuje na slavné období
roztockých třešňových alejí a také prvorepublikových slavností květů. V mírně
modifikované (heraldicky správnější) podobě  se tento znak používá dodnes.

Nechybělo ale málo a město Roztoky nemuselo (statutárně) vůbec vzniknout. Již
krátce po vzniku Republiky československé přijalo 30. prosince 1918 roztocké
obecní zastupitelstvo jednohlasně usnesení
o připojení Roztok ke vznikající tzv. Velké
Praze. Jednáním na Magistrátu hlavního
města byl v této věci pověřen JUDr. Vladimír Brauner. Pražská radnice však tuto nabídku (naštěstí pro nás) odmítla.

Roztoky v roce 1968

Nově ustavené město mělo v roce 1968 cca
6350 stálých obyvatel, do základní devítileté školy docházelo 629, resp. 646 žáků.
V obci pracovalo (zejména v penicilince)
asi 30 procent práceschopných obyvatel,
v Praze, Kralupech a Řeži kolem 62 procent. Místní vlastnili 1500 televizorů,
290 osobních aut a 250 motocyklů. Bylo
evidováno 1257 rodinných domů a 98 nájemních domů. V čele města stál (1960–
1971) předseda Městského národního výboru František Špaček ze Žalova, tajemnicí
MěNV byla Věra (Veronika) Diepoldová.
Členy pléna MěNV bylo celkem 48 poslanců. Dlouholetým ředitelem základní školy
byl Josef Turek, ředitelem zvláštní školy
(čp. 143) Radimír Javůrek. Okresní nemocnici umístěnou v Sakuře v Tichém
údolí řídila MUDr. Květa Malcová.
Žádné oficiální slavnosti se v květnu
1968 nekonaly, rozhodně ne na úrovni
oslav povýšení na městys 14. května roku
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1893. Možná to bylo celkovou politickou
a společenskou situací ve státě, kde vrcholilo tzv. pražské jaro neboli „obrodný proces“. Společnost byla ve varu, noviny byly
plné „demokratizace a socialismu s lidskou
tváří“, spontánně vznikaly i zárodky demokratických struktur, např. přípravný výbor
sociální demokracie, Klub angažovaných
nestraníků (KAN), sdružení bývalých politických vězňů K 231, nezávislé odbory, obnoven byl skauting (Pionýr naopak zanikl),
v Roztokách byla obnovena ČSL apod.
Fascinující byly důsledky zrušení cenzury,
svoboda projevu se stala skutkem. V Roztokách byl učiněn neúspěšný pokus o přejmenování Stalinovy ulice na Masarykovu.
Na celostátní úrovni byly odloženy (původně o rok) všeobecné volby, které se
měly konat v květnu, neboť politický systém založený na vedoucí úloze jedné strany byl v rozkladu (nakonec se konaly až
v roce 1971, resp. správněji řečeno až
v roce 1990).
V záplavě těchto převratných událostí
bylo jedno usnesení SKNV vlastně poměrně nezajímavým, víceméně jen administrativním rozhodnutím. Povýšení na město
bylo decentně oslaveno až v rámci slavnostního zasedání MěNV k 50. výročí
vzniku republiky v říjnu 1968 v roztockém
kině. To však již bylo ve stínu tragické srpnové okupace, díky níž jsme se přes noc
ocitli ve zcela jiné politické situaci i duševním rozpoložení.

Upřímně řečeno, bylo překvapivé, že
na povýšení na město čekaly Roztoky tak
dlouho. Již po opětovném sloučení obcí
Roztoky u Prahy a Žalova v roce 1960 se
očekávalo, že to je předzvěst prohlášení nového územního celku městem. Měl tehdy
téměř 6500 obyvatel a byl nejlidnatější obcí
okresu Praha-západ. Přitom například Libčice nad Vltavou, které v té době měly obyvatel poloviční počet, byly prohlášeny městem již v roce 1948, což mělo ovšem
politické pozadí (Libčice byly se znárodněnými šroubárnami a cihelnou v Letkách
příkladnou „rudou“ obcí kladenského
typu).
Pokud bychom si měli odpovědět
na otázku, čemu především vděčíme za to,
že Roztoky jsou dnes městským sídelním
útvarem, a ne malou vsí, musíme se poohlédnout do poloviny 19. století. Jakkoli
levohradecké hradiště – dnes národní kulturní památka – má své významné místo
v českých dějinách, za historické zásluhy
bychom se městem nestali. Tím klíčovým
rozvojovým impulzem bylo vybudování
železniční tratě, zprvu roku 1850 do Děčína a v roce 1851 do Saska.
V návaznosti na železnici nastal všestranný rozvoj naší obce, který posléze směřoval
ke statutu městyse a následně města. Důležitá byla i nová silnice na Prahu (1842), která vznikla díky výstavbě dráhy (bylo nutno
odstřelit kus skály za Sedlcem), a silnice
na Velké Přílepy (1886). Bez významu nebylo ani moderní urbanistické řešení zástavby horních Roztok ve 20. a 30. letech
minulého století.
Kdysi slavná města, jako například Královské městoVelvary, které trať do Drážďan
přes své území odmítlo, se zakonzervovala
a ztratila postupně na významu. V roce
1850 měly Velvary kolem dvou tisíc obyvatel, zatímco Roztoky jen kolem 680. Dnes
v Roztokách žije asi 11 000 obyvatel (z toho
9200 trvale hlášených + cizinci), zatímco
ve Velvarech jen kolem 3000. Nárůst obyvatel v poledních 20 letech je u nás pochopitelně způsoben jinými vlivy, zejména rozlitím
pražského rezidenčního bydlení do okolních okresů, ale napojení na hlavní železniční síť má nezpochybnitelný význam.

Fenomén roztocké penicilinky

Velký význam pro všestranný rozvoj Roztok i Žalova mělo i vybudování továrny
na výrobu antibiotik, tehdy jediné v československé republice – penicilinky. Byla postavena na místě bývalé „olejny“, továrny,
která na konci války vyhořela. Kdo byl sku-
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Roztocký zámek v polovině 60. let minulého století,

Penicilinka v polovině 50. let

tečným iniciátorem vzniku tohoto významného farmaceutického závodu, není jasné.
Nabízí se ale domněnka, že jím byl ministr
zdravotnictví (1945–1948) Dr. Adolf Procházka, který od roku 1938 vlastnil se svou
manželkou, poslankyní za ČSL, Helenou
Koželuhovou, dům čp. 7 v Tichém údolí.
Za války byl členem Benešovy exilové vlády
a díky těmto kontaktům byl patrně schopen
dojednat kontrakt na dodávku technologie
pro výrobu penicilinu z USA v rámci programu UNRRA. Výstavba penicilinky započala v roce 1946 a slavnostně byla uvedena do provozu 26. října roku 1949, ovšem
již v nových společenských poměrech,
za přítomnosti nového předsedy vlády Antonína Zápotockého. Nový režim si rychle
zásluhy o tento podnik přivlastnil, ale málo
platné, veškerá technologie byla dovezena

z Ameriky. Prvním a úspěšným ředitelem
se stal prof. Ing. Miloš Herold, DrSc. V průběhu padesátých let byla výroba rozšířena
o další farmaceutické substance, od poloviny 60. let byla součástí penicilinky i vědecko-výzkumná sekce, s novým názvem Výzkumný ústav antibiotik a biotransformací.
Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let
vyvážel VÚAB své produkty do 50 zemí celého světa, včetně dolarových trhů. Díky
této prosperitě si mohl dovolit m. j. postavit
124 bytů pro své zaměstnance a zřídit rekreační středisko na Slapech a v Janských
Lázních i podporovat různé aktivity města.

Pokus o návrat do minulosti

Krátce po sametové revoluci, již zkraje
roku 1990, vznikla v Žalově iniciativa pro
opětovné osamostatnění Žalova. Vůdci

této iniciativy argumentovali tím, že sloučení obcí v roce 1960 bylo „počátkem
úpadku Žalova“. Pravdu měli v tom, že
sloučením samostatných obcí zůstal Žalovu jen statut katastrálního území. Aktivita
této občanské iniciativy časem zeslábla
a naopak roztocké i žalovské sjednotilo
společné úsilí o dokončení územního plánu města, který ho měl uchránit před vybudováním vnějšího pražského dopravního okruhu, tehdy označovaného jako H1.
Ten byl (prakticky již od poloviny 30. let)
navržen tak, že by přetínal město v oblasti
Solník a Panenské vedví. Tento územní
plán, který do kritických území umístil rezidenční bydlení a byl definitivně schválen
zastupitelstvem v polovině roku 1995, platí
l
s dílčími úpravami dodnes. 
Stanislav Boloňský

Malá perlička na závěr
Období let 1968–1969, kam
popisované výročí patří, je nedostatečně zastoupeno písemnými
doklady. Například zápis v městské kronice končí 13. března
1968 uprostřed věty a pokračuje
od března 1971 textem nového
kronikáře Zdeňka Veselého.
INZERCE

PRODEJ
kompletně zrekonstruovaného
bytu 1+1 v osobním vlastnictví
49 m2, včetně sklepa, ulice Braunerova, Roztoky

ŽALUZIE

SÍTĚ PROTI HMYZU
Kvalitní a odborná montáž

přímo od výrobce!
Záruka 36 měsíců!

26 let

stejné IČO
stejná adresa
stejný kontakt

CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?
Zašlete rozměry skel e-mailem nebo SMSkou,
tentýž den obdržíte cenovou nabídku.

Mgr. Kateřina Kutnohorská
mobil: +420 774 274 700
katerina.kutnohorska@re-max.cz
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777 208 491 · info@har.cz
www.har.cz
Po předložení
tohoto inzerátu

SLEVA 40 % z montáže.
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Letecké bitvy u Roztok
na jaře roku 1945

V květnu si tradičně připomínáme události jara roku 1945,
kdy končila na evropském bojišti 2. světová válka. V Roztokách je to spojeno zejména s připomínkou zastavení tzv.
transportu smrti 29. až 30. dubna na roztockém nádraží.

Dramatických situací na konci
války však bylo v našem regionu více. Mnoho se zatím nepsalo o leteckých bitvách v okolí
sousedních Klecan, jichž byli
místní přímými svědky.

První úder

První letecký úder Spojenců
na klecanskou vojenskou základnu Luftwaffe nastal 3. března
1945. Byl součástí větší bojové
akce v prostoru od Rakovníka
po Pečky. Útok na Klecany provedli američtí „hloubkaři“ s letouny typu P-51 Mustang z 343. perutě 55. stíhací skupiny 8. letecké
armády. Američtí piloti překvapili německá letadla na zemi
a následky hloubkového náletu
byly pro ně zničující. Podle

různých zdrojů bylo zcela zničeno 9 až 10 německých letadel a 19 až 23 bylo poškozeno,
vyřazeno z provozu. Letadla,
která stačila vzlétnout, se
s Američany utkala ve vzdušném souboji v prostoru mezi
Žalovem a Řeží, kam se jeden
německý letoun zřítil. Protiletecká obrana letiště přitom vážně poškodila jeden z mustangů,
jehož pilot byl nucen nouzově
přistát na poli. Pilot druhého
letadla se ho pokusil zachránit,
a tak u něho přistál a vzal ho
k sobě do kabiny. Z oranice se
jim však již nepodařilo odstartovat. Oba byli následně německou
posádkou
zajati
a v hlášení prohlášeni za nezvěstné.

INZERCE

STAÈÍ

ZAVOLAT

ÁME
HLED ODNÍ
H PCE
OBC
TU
ZÁS

AŽ

70.000 KÈ

• HOTOVOST AŽ DO DOMU
• NA 13 A 16 MÌSÍCÙ
• MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

840 111 177

WWW.SMARTPUJCKA.CZ
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Velmi tragický pak byl fatální
nálet na Kralupy 22. března
1945. Krátce po obědě zaútočilo 125 letadel Liberator nejprve na odstavenou rafinerii,
která se rázem ocitla v plamenech. V dalších sedmi vlnách
letadla svrhla na železniční
uzel a bohužel také na obytnou část centra 1392 bomb.
Zahynulo zde 245 osob, z toho
145 českých civilistů, mezi
nimi i devatenáctiletá Boženka Košťálová z Roztok.

Druhý útok

Podruhé zaútočilo 43 amerických mustangů z 15. letecké
armády 31. března. Šlo o zastírací manévr k odvrácení pozornosti od hlavního leteckého
úderu na Linec a Villach. Proti
mustangům vystartovalo z Klecan a Kbel asi dvacet stíhaček
Messerschmitt Bf 109 G pod
vedením velitele klecanského
letiště Ervina Zolnera. Vzlet
německých strojů však přišel
pozdě, a nezískaly tak ve vzduchu strategicky výhodnou pozici. Během 20 minut vzdušného souboje pak bylo patnáct
messerschmittů sestřeleno. Zahynul i velitel letky Hptm. Zolner, jehož stíhačka se zřítila
na násep železniční tratě u Dolan. Další stroje se zřítily u Větrušic a u viaduktu v Žalově.

Konečná zkáza
Luftwaffe
Největší zkázou pro německé
letectvo ve středních Čechách
byl útok mustangů na Klecany
16. dubna 1945, a to v rámci
koncentrovaného úderu 8. americké letecké armády na letištní

síť v Čechách a Německu.
V Klecanech bylo zničeno sedm
stíhacích bombardérů a několik
desítek dalších letadel. Pamětníci líčili, že Američané vytvořili nad letištěm takzvané čertovo kolo a systematicky letiště
i s letadly zničily. Tento dubnový přepad německých letišť
v Čechách znamenal celkově
ztrátu několika stovek německých strojů a praktické ochromení sil Luftwaffe v českém
prostoru. Z této poslední velké
letecké bitvy v Čechách se nevrátilo na svá výchozí letiště
v Anglii 31 stíhaček.

Epilog

Posledním velkým náletem
na průmyslovou infrastrukturu v Čechách byl masivní,
v pořadí již dvanáctý nálet
500 amerických bombardérů
25. dubna 1945 na plzeňské
Škodovy závody. Kromě továrního areálu bylo zničeno
i přes 350 domů a zahynulo
76 civilistů, některé zdroje
uvádějí i dvojnásobný počet.
Celkem 11 amerických
bombardérů bylo sestřeleno,
180 jich bylo poškozeno.
Úplně poslední letecké nálety v Čechách však provedlo
letectvo Rudé armády 9. května 1945 na ustupující německé jednotky (porušující podmínky kapitulace). Přitom
však přišlo o život až 1300 civilistů, nejvíce v Mladé Boleslavi (140), ale i v Mělníku,
Roudnici nad Labem a dalších městech.
l
Stanislav Boloňský

s přispěním paní matrikářek Jaroslavy
Weberové (Roztoky) a Hany Koutské
(Větrušice)

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

NÁZORY A KOMENTÁŘE

Škola v centru dění
Škola se stala opravdovým tématem číslo jedna. A to je dobře, protože škola
je jednoznačně nejdůležitější institucí v našem městě. Škoda jen, že se mnozí
začali tématu věnovat až nyní, tedy v době, kdy se blíží komunální volby, aby
se na tak vážném tématu před veřejností dostatečně vyprofilovali. I přesto
vnímám vášnivou diskusi jako pozitivní, neboť se mnohé různorodé postoje
mohou vzájemně utříbit, mnohé nápady z minulosti osvěžit a prověřit a nepochybně to přinese i nový náboj k tomu, abychom dospěli ke kýženému konečnému výsledku, tedy dosažení takové kapacity školy, aby zajišťovala příjemné
prostředí pro žáky i pedagogy a odpovídající zázemí pro kvalitní výuku.

V minulých dvou vydáních Odrazu se problematice školy věnoval plný tucet autorů.
V jejich článcích zaznělo mnoho faktických informací, ale i mýtů a výrazných,
snad ne účelových, nepřesností. S odstupem času si dovolím se k tématu uceleně
vyjádřit.

To se tady doposud
opravdu nic nedělo?
Po přečtení dvou minulých vydání jste
mohli nabýt dojmu, jako by se v našem městě v oblasti zajištění kapacity školy posledních několik let vůbec nic nedělo. Troufnu si
ale tvrdit, že pravý opak je pravda. Za dobu,
co jsem starostou, se kapacita školy zvýšila
téměř o polovinu (z 25 na 37 tříd, tedy o 12).
K tomu byly postaveny tělocvičny, které
u roztocké budovy školy nebyly nikdy.
V tuto chvíli je připraven projekt nové žalovské školy, jejíž výstavba započne v příštích měsících. Zde vznikne mimo jiné dalších 10 kmenových tříd a velká tělocvična.
V dohledné době bude díky našemu úsilí
dosaženo toho, že se nám za jednu dekádu
podaří kapacitu naší školy zdvojnásobit.
Někomu se může zdát, že by tempo mohlo
být rychlejší, ale jsem přesvědčen, že v porovnání s městy, která mají podobný problém, je dosažený výsledek výjimečný.

Kde se stala chyba?

Mnozí říkají, že se při plánování výše popsaných projektů udělala spousta chyb, že
to bylo celé nekoncepční a že se budovy
měly stavět větší. Žádný tak velký projekt
není bez chyby, to je pravda, ale že by byly
špatné a nekoncepční, s tím nesouhlasím.
Zadání dostavby roztocké školy vycházelo z podkladů (demografický průzkum,
projekt původního megalomanského záměru), které jsme zdědili po předchozím
vedení. Nová budova obsahuje všechno, co
měla mít i původně plánovaná výstavba
(s výjimkou podzemního parkoviště).
Není pravda, co psal v minulém vydání
pan Calta, že jsme postavili jakousi „budovu skromnou“ či méně kapacitní, než byly
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původní plány. Kdyby tomu tak bylo, jistě
bychom se nedostali do širšího finále uznávané soutěže Stavba roku.
Tématu únosnosti využití pozemků pro
stavbu školních budov se velmi erudovaně
věnoval v minulém čísle zastupitel Hadraba,
který má na starosti regulační plány. Zcela
přesně popisoval, že v rámci území lze postavit jen tak velké a objemné objekty, aby to
nebylo pro jejich okolí nadmíru zatěžující.
To se týká jak přístavby roztocké školy, tak
budoucí výstavby nové žalovské školy. Jednoduše řečeno, na tyto pozemky by bylo
bezohledné stavět budovy větší než ty, které
jsme postavili nebo plánujeme postavit.
Pokud bychom postupovali opravdu tak
nekoncepčně, jak mnozí tvrdí, bylo by
možné, aby se nám podařilo za deset let
zdvojnásobit kapacitu školy oproti roku
2010, kdy jsme převzali vedení radnice? Já
myslím, že nikoli.

Demografický vývoj

Jsem rád, že máme výsledky nové demografické studie. Přiznám se, že jsem také
rád, že tato demografická studie zcela potvrdila (což potvrzují i opoziční zastupitelé) mé tři roky staré „domácí amatérské
výpočty“, jak je nazval ve svém článku zastupitel Holý. Je to také jasný důkaz, že jeho
tvrzení, že tyto mé výpočty nás dovedly
na práh jakéhosi špatného stavu, jsou zcela
mylné.
Na tomto místě musím velmi poděkovat
zejména panu učiteli Slámovi, paní předsedkyni rady školy Čelikovské a vedení
školy, že demografickou studii dál rozpracovali o propočty, kolik tříd se musí dělit,
kolik má být odborných učeben a jaké má
být další zázemí pro žáky i pro pedagogy
a další zaměstnance. Neskutečně si vážím
této práce, bez které bychom se kýženého
výsledku nikdy nedopracovali. Tyto propočty nám v minulosti velmi chyběly.

Spor o čtyřtřídku

O projektu čtyřtřídky na pozemku u roztocké školy bylo v minulých číslech Odrazu
napsáno mnohé. Pořád jsem přesvědčen,

že to byla lepší varianta, než aby se musely
děti učit v prostorách družiny. Domnívám
se, že zastupitelé se rozhodovali pod vlivem
nepřesných informací o alternativě v podobě dočasného kontejnerového objektu, které jim pouhý den před zasedáním předložila místostarostka Šlancarová. Na tomto
místě musím podotknout, že kolegyně
Šlancarová se rozhodla po téměř osmi letech ukončit spolupráci s naším týmem
TOP 09 a nezávislých. To mě mrzí, ale ještě
více mě mrzí, jakou formou to učinila,
a zejména, jaké kroky začala činit. Jako své
hlavní téma si evidentně zvolila právě téma
školy a pasuje se do role její zachránkyně.
Co se týče jejích komunikačních dovedností, nelze jí upřít mnohá pozitiva.
Na druhou stranu mylné informace, které
o kvalitě a provedení kontejnerové školy
uvedla a za které byla tolik chválena, jsou
na pováženou. Místostarostka Šlancarová
v předminulém Odrazu uvedla: „V modulové škole jsem se byla podívat – mají ji
ve Velké Chuchli. Děti, učitelé i rodiče jsou
tam velmi spokojeni.“ Doporučuji, abyste si
v tomto čísle přečetli článek zastupitelů
Fleka a Richtera, kteří jsou ve stavebních
věcech odborníky a kteří se jeli do Chuchle
podívat. Jsem přesvědčen, že tento kontejner není vhodný ani jako dočasné řešení.
Nechtěl bych, aby se v něm učily naše děti
a vyučovali naši pedagogové. Je to slepá
ulička, kterou musíme opustit.

Nová žalovská škola

V minulých týdnech jste se mne mnozí
ptali, zda projekt nové žalovské školy pokračuje. Všechny chci ubezpečit, že samozřejmě pokračuje. Pozemek je již ve vlastnictví města. Nyní na něm probíhají
přípravné práce. V příštích měsících bude
stavba nové školy zahájena.

Rozšíření jídelny a družiny

Na léto jsme plánovali přístavbu školní jídelny, která byla situovaná směrem k ulici
17. listopadu. Po rozhodnutí zastupitelstva
nestavět čtyřtřídku jsme se v souladu s vedením školy i příslušnou komisí rozhodli
změnit umístění přístavby směrem do stávajícího parkoviště v areálu školy u křižovatky ulic Havlíčkova a 17. listopadu. Stavba se sice o nějaký měsíc protáhne, ale díky
této změně získáme navíc dvě hezké učebny, kabinet v prostorách družiny a prostor
pro stravování bude také větší.

Jak využít půdu?

Mnoho kolegů přichází s dobrým nápadem na využití prázdné půdy staré budovy roztocké školy. Tento nápad není
nový a byl již několikrát prověřován.  ➔
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Bohužel narážíme na statiku budovy. Ta
bude znovu prověřena. Již nyní se ale potvrzuje, že půda právě kvůli statice nepůjde využít pro další učebny. Možná zde
bude možné umístit tolik potřebné prostory pro pracovníky školy, což by bylo
výborné.

Jak dál?

V první řadě bude zapotřebí znovu vyhodnotit, zda bude třeba, ať už stavbou dočasnou nebo oprášením projektu čtyřtřídky,
zabezpečit potřebné prostory, než bude
vyjasněno a hlavně zrealizováno finální řešení. Jednoznačně se ukázalo, že další kapacity budou muset být postaveny i po otevření nové žalovské školy. Přiznávám, že
jsem se v minulosti domníval, že její kapa-

cita již bude dostatečná (dle mých původních propočtů, které potvrdila i následná
demografické studie). Otevřeně říkám, že
jsem se mýlil, protože nám chyběly výše
zmíněné propočty prostor pro dělenou výuku, odborné učebny a ostatní zázemí pro
žáky a pedagogy. Tato data, která nyní
máme, musíme zpracovat, abychom měli
jasnou a konkrétní představu o objemu budoucí budovy školy.
Následně budeme muset najít vhodný
pozemek (v současnosti město takový nevlastní), připravit projekt, získat nemalé
finanční prostředky a v neposlední řadě
školu postavit. To bude trvat odhadem dalších pět až šest let. Zkušenosti na to máme
bohaté a věřím, že se nám to společným
úsilím podaří.

Mimochodem, téměř v celém okolí Prahy
řeší obdobný problém jako my, nejsme
žádnou výjimkou. Jsem rád, že významný
kus cesty už máme za sebou.

Volby se blíží

Nepochybně tento můj článek vyvolá další
ohlasy. Těším se na ty, které budou hledat
cestu, jak situaci pomoci a celkově ji vyřešit. Určitě se objeví i takové, které budou
znovu opakovat, že vše děláme špatně a nekoncepčně. Obávám se, že do podzimních
voleb už to ani jiné být nemůže. Mnohé je
potřeba brát s nadhledem.


l

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Patrová plechovka plná problémů

Kapacita škol je vzhledem k populační vlně problémem mnoha měst České
republiky. Třídy praskají ve švech a žáci stále přibývají, města a obce hledají
méně či více koncepční řešení. To se týká i Roztok. Původní, relativně rychlé  
řešení formou zděné čtyřtřídky s plnohodnotnými třídami bylo na únorovém
zastupitelstvu napadeno jako nekoncepční. Avšak nakonec se ukazuje, že protinávrh předložený místostarostkou Marií Šlancarovou je nerealizovatelný.

Návrh na odkoupení kontejnerové školy
z Velké Chuchle jako provizorní řešení kapacity tříd předložila na únorovém zastupitelstvu Marie Šlancarová a díky nepřesným informacím došlo k zastavení již
probíhajícího výběrového řízení na dodavatele prací na stavbě zděné čtyřtřídky
v areálu školy (viz Odraz 3, str. 8).
Jednodušší samozřejmě bylo uvěřit předloženým představám, jak snadné řešení
kontejnerová škola přinese. Svoji významnou roli sehrál i argument, že se jedná
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o stavbu dočasnou, která po pár letech ze
školní zahrady opět zmizí. Neúplnost informací nás vedla k tomu, abychom se jeli
na kontejnerovou školu do Velké Chuchle
podívat, získat více informací, nejen od učitelek, které v tomto provizoriu učí, ale také
od stavebního odboru městského úřadu
ve Velké Chuchli a udělali si ucelený názor
o vhodnosti či nevhodnosti tohoto řešení.
V článku shrnujeme poznatky z prohlídky
kontejnerové školy ve Velké Chuchli
a z rozhovorů nejen se třemi učitelkami.

Předložené termíny
neodpovídají realitě
Nová škola ve Velké Chuchli se ještě nezačala stavět a vzhledem k tomu, že se tam
dává pod terén část tělocvičny a nad to jde
patro, stavba nebude rychleji než za 18 měsíců od začátku prací. Dále bude potřeba
školu vybavit mj. i gastro technologií do jídelny. Uvolnění kontejnerové školy pro
případný prodej městu Roztoky tedy nebude dříve než na konci školního roku
v 06/2020.
Kontejnerová škola byla uvedena do provozu v září 2017 jako provizorní řešení, tak
to berou i učitelé a doufají, že nová budova
tento provoz co nejdříve nahradí, pochybují však o termínu. Od posledního vydání
Chuchelského zpravodaje za 1–2/2018, kde

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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je článek na toto téma, nejsou poskytované
žádné další oficiální informace. Ve jmenovaném článku je uvedeno, že kontejnerová
škola má souhlas s provozováním do roku
2019. Samozřejmě, můžeme si objednat
u výrobce novou kontejnerovou sestavu,
kterou budeme moci mít dříve, ale pak se
cena dočasné kontejnerové sestavy ještě
více přibližuje ceně za plnohodnotnou zděnou budovu. Navíc porovnáváme cenu
za plánovanou zděnou budovu pro 120 dětí
ve 4 třídách (o velikosti cca 70 m2) a kontejnerovou budovu pro cca 88 dětí ve 4 třídách (o velikosti cca 40 m2).
Níže uvedená zjištění jsou popisem současného stavu provozovaného objektu. Některé nedostatky je možné zlepšit technickými úpravami s dodatečnými náklady
(např. žaluzie do oken, výměna topné a klimatizační jednotky, dodatečný ohřev
TUV), avšak zásadní koncepční nedostatky tohoto typu objektu zůstanou.

Negativní zkušenosti, zdraví
nevhodné prostředí
Po rozhovoru se třemi učitelkami, které
v kontejnerové škole vyučují, převládají
téměř výhradně negativní poznatky
z provozu. Při osobním rozhovoru si jedna z přítomných učitelek stěžovala na pálení očí, a to jen při přítomnosti v této
budově. Učí i v hlavní budově školy, kde
tento problém nemá. Čtvrtá vyučující,
kterou jsme nezastihli, má podle kolegyň
nejvyhraněnější názor, neboť ke všem negativům kolegyň se u ní projevily silné
kožní alergie.
Normové hodnoty objemu vzduchu byly
ve třídách dosaženy zvýšením stropů, neboť kontejnery neumožňují změnu půdorysných rozměrů – z toho plyne velmi stísněný prostor jednotlivých tříd, cca 40 m2.

Stísněné prostředí přináší
problémy s vytápěním
I přes použití nejmenších lavic a židlí jsou
děti v maximálním počtu 21 až 22 žáků
ve třídě umístěny tak, že mají lavice přímo
v kontaktu s elektrickými přímotopy, což
vylučuje možnost jejich funkce. Ověřili
jsme, že přímotopy ohřívají vzduch přes
100 stupňů a bezpečná vzdálenost je minimálně 1 metr. Aby bylo toto splněno, je nutno vypustit jednu řadu, což je o 7 až 8 žáků
méně, tedy maximální kapacita 14 až
16 žáků na třídu. Topení a chlazení stropní
jednotkou umístěnou v zadní části učebny
také není komfortní. Třídní učitelka nám
osobně sdělila, že jednotka žene proud
vzduchu středem učebny tak, že dětem
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v prostřední řadě vlají průvanem vlasy
a v zádech mají v prostřední řadě horko/
/zimu, což je z hlediska několikahodinového pobytu denně pro děti i učitele velmi nepříjemné.
Když se místnost před zahájením výuky
„natopila“ a následně během výuky se topení vypnulo, za několik desítek minut
byla ve třídě opět zima. Stropní jednotky je
tedy nutné používat i během výuky.

Vysoká hlučnost

WC se nacházejí pouze v horním patře,
děti ze spodních tříd běhají po úzkém
schodišti, které je hlučné. Akustické parametry příček a stropů jsou dle vyučujících
velmi slabé, ve spodní třídě je velký hluk
i z drobného pohybu v horním patře, je slyšet i přenos hlasu mezi místnostmi. Vlivem
menší tuhosti podlah konstrukce modulů
duní a při chůzi učitele či žáků ve třídě se
vibrace přenášejí i na elektronickou tabuli.

Umělé osvětlení i během dne

Ochrana proti slunci je zajištěna roletami,
které neumožňují naklápění lamel, pouze
částečné nebo úplné zatemnění, při slunečním svitu učitelky tedy zatahují rolety
a svítí celý den.

Minimální prostor
pro pohyb dětí
Okno na chodbě při otevření zcela zamezí
průchodu chodbou a hrozí poranění pobíhajících dětí. Prostor pro pohyb dětí o přestávkách je zcela minimální.

Současná spotřeba
energií je zkreslená
Relevantní údaje o spotřebě energie kontejnerová škola nemá, neboť má pouze
hodnoty od 09/2017, což reflektuje pouze
topnou sezonu. Spotřebu na chlazení v letní sezoně neznáme. Tím, že kromě společného WC žáků a pedagogů není k dispozici nikde, ani v učebnách, teplá voda, je
nutné do výpočtu s tímto uvažovat, pokud

platné normy umožňují doplnění elektrických ohřívačů do učeben.
Případné využití této modulové stavby
v budoucnu pro mateřskou školu není možné, dle předpisů musí být sociální zařízení
v každém podlaží a v zorném poli pedagoga, což tato budova koncepčně není schopna splnit. Následný odprodej kontejnerů
v době, kdy budou platit nové tepelné normy, by byl pouze za zlomek ceny pořizovací.
Jelikož jsem stavař a více než 20 let se pohybuji po stavbách, velkou část svého profesního života trávím přesně v takovýchto
patrových
kontejnerových
sestavách
(od několika různých výrobců), mohu
u všech výrobců potvrdit výše uvedené
zkušenosti učitelek, které jsme s kolegou
Richterem na místě slyšeli. Navíc je značný
rozdíl, pokud v těchto kontejnerech tráví
pracovní den dospělé osoby, jež neustále
vybíhají na stavbu na vzduch, anebo pokud
zde sedí malé děti několik vyučovacích hodin ve stísněných prostorách.
Další související informace jsme ověřili u vedoucího stavebního odboru MÚ
Chuchle Ing. Schůrka:
a) Kontejnerová škola má povolení k provozu od nadřízeného orgánu v Radotíně
do konce roku 2019.
b) Aby došlo k uvolnění této kapacity, je
nutno zahájit a dokončit přístavbu
k hlavní budově školy. Teprve probíhá
řízení o výběru dodavatele díla. Pokud
nenastanou komplikace, zhotovitel by
měl být znám k 1. 6. 2018.
c) Termín předání hotového díla je stanoven na 31. 8. 2019. Součástí stavby je
rozšíření kapacity tříd, výstavba nové
kuchyně a tělocvičny, která bude s ohledem na výškový limit z velké části podzemní.
d) Hodnota díla je dle dostupných informací 75 milionů Kč, MÚ má v rozpočtu rezervováno 75 procent této částky, zbylých
25 procent je v řešení žádostí o dotaci.
e) Pokud by byl termín 31. 8. 2019 splněn,
nebude dokončeno pravděpodobně vybavení kuchyně a speciálních provozů.
Normalizace stavu a přesun všech provozů a učeben do nové budovy přejde
určitě do roku 2020, a to za předpokladu, že dílo bude provedeno v kvalitě
a včas, jak předepisuje zadání.

Závěr si udělejte sami

Opravdu chceme takovouto stavbu v Roztokách, když ani nevíme, zda díky přísnějším tepelně technickým normám od roku
2020 ji jako školní třídy budeme moci využívat? 
l

Ing. Petr Flek, Ing. Zdeněk Richter
zastupitelé za TOP 09
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Stáhněte si do chytrého telefonu aplikaci Záchranka
Náhlý kolaps, srdeční zástava, mozková příhoda, zlomenina, krvácení, otrava,
podchlazení. Události, které mohou potkat každého z nás, naše příbuzné, známé, kolemjdoucí či účastníky dopravní nehody.

Rychlá pomoc je zásadní

Ztráta jedné třetiny krve může být smrtelná. Mozek dokáže přežít ve zdraví bez přísunu kyslíku 4 až 5 minut. Poté dochází
k nevratnému poškození mozkových buněk. Zavolat záchranku a poskytnout první
pomoc do jejího příjezdu je pro záchranu
člověka zásadní. Dojezdový čas je v České
republice uzákoněn 20 minutami. I když
v Praze a jejím okolí dorazí záchranka
ve většině případů do 10 minut, je s ohledem na závažnost daného stavu nezbytné,
abychom do jejího příjezdu poskytli postiženému první pomoc vlastními silami.

Jak pomůže aplikace
Záchranka
Poskytnutí první pomoci se učíme ve školách, na pracovištích, na veřejných školeních, instruktáž je dostupná na internetu,
ale také v aplikaci Záchranka. Aplikaci si
může stáhnout každý, kdo má chytrý telefon. Instruktáž je velmi srozumitelná.
Opakování je matka moudrosti. A tak si

můžeme obrázky se stručným a přesným
návodem, jak v daném okamžiku postupovat, pročítat při čekání u lékaře, při cestě
vlakem či jiné volné chvíli.
Předností aplikace je červený znak
ALARM, který se objeví pokaždé, když
aplikaci na svém chytrém telefonu otevřeme. Pokud stiskneme tlačítko po dobu tří
sekund, vytočí se automaticky číslo záchranné služby. Vzhledem k tomu, že aplikaci Záchranka může používat pouze registrovaný uživatel, dispečer již v době, kdy
přijímá náš hovor, ví, kdo a odkud volá,
a aplikace současně s voláním odešle přesnou polohu volajícího. To často může, zejména v hůře dostupných či popsatelných
místech (například v lese či v horách),
urychlit příjezd pomoci o cenné minuty.

Aplikací Záchranka můžeme
zachránit i vlastní život
Aplikace Záchranka nám také umožňuje
vložit veškeré informace o našem zdravotním stavu a užívaných lécích. Záchranáři

se tak včas dostanou k důležitým informacím, které díky momentálnímu stavu možná nebudeme umět sami sdělit. Aplikace
myslí i na situaci, kdy si potřebujeme zavolat pomoc sami a s ohledem na náš zdravotní stav nemůžeme mluvit. Pro takový
případ nabízí aplikace tlačítko „nemůžu
mluvit“. Dispečer na záchrance se i přesto
dozví, kdo volá, odkud volá, jaké bere léky
a jaký je jeho běžný zdravotní stav.

Nejbližší pohotovost
pro děti i dospělé
Aplikace také přehledně ukáže, kde je nejbližší pohotovost pro děti i dospělé, pohotovostní lékárna nebo kde najdeme nejbližší defibrilátor (v Roztokách je v hotelu
Academic, také ho má městská policie
a hasiči).
Více informací získáte na webových
l
stránkách: www.zachrankaapp.cz 
Marie Šlancarová
místostarostka

Velká nedostatečná rodičům!
Jsa absolventem prvního i druhého stupně
LŠU (bohužel už tomu je pár desetiletí nazpět), byl jsem zvědav na výkony současné
generace mladých hudebníků a vyrazil
10. dubna na veřejný koncert do zámečku.
Parkoviště narvané a sál také, vše se tedy
zdálo OK.
Prvním bodem programu bylo vystoupení
pěveckého sboru. Současně s jeho nástupem vyletěl do vzduchu les rukou svírajících mobily a kamery, někteří rodiče
na své ratolesti dokonce volali. Nevím, zda
tím chtěli dát najevo svou přítomnost
svým dětem nebo nám ostatním, abychom
si všimli, že zrovna jejich dítko budeme
mít možnost v následujících minutách obdivovat.
Po čtyřech písních následoval potlesk, a co
se nestalo – spolu s odcházejícími dětmi se
zvedla a odešla téměř polovina auditoria.
Najednou byl sál poloprázdný. Snad by se
to dalo pochopit u několika nejmenších
dětí, že je rodiče potřebovali odvézt domů.
Ale polovina...?
Koncert měl celkem 19 čísel a v pořadí číslo 12 bylo první, po kterém se nikdo nezvedl a neodešel! Do té doby co číslo, to

14

po něm odchod někoho ze sálu. Kdybych
tam nebyl, nevěřil bych. To, co tito rodiče
předvedli, bylo velmi nespolečenské, trapné a ubohé. Rozhodně tím nedali svým
dětem žádný dobrý příklad.
Nespolečenské proto, že by si měli uvědomit, že jsou na koncertě a nepřišli na něj
sami. Jestliže bez skrupulí kdykoli odejdou, minimálně ruší ty, kteří si přišli poslechnout koncert celý.
Trapné proto, že tím vyjadřují neúctu
k pedagogům, kteří jejich děti učí a kteří
koncert organizují proto, aby dětem dali
možnost předvést, co se naučily.
No a ubohé proto, že když rodič svým chováním neumí dát příklad ani vlastnímu
dítěti, je opravdu ubožák.
Vy, kteří jste odešli či odcházeli, jste dali
jasně najevo, že vás zajímá pouze vlastní
dítě a nic jiného. Jak byste se asi tvářili,
kdyby to bylo obráceně a posluchači by
přišli až po vystoupení vašeho dítka? Jak
byste mu pak vysvětlovali, že jeho výkon
nikoho nezajímá, pouze vás? Přesně toto
jste svým chováním demonstrovali všem
těm dětem, které vystupovaly až po tom
vašem.

Připravit se na koncert a odehrát ho před
více lidmi není vůbec jednoduché, jsou
za tím desítky hodin dřiny. Mělo by být
naprostou samozřejmostí, že když jdu
na koncert, pak s vědomím, že svou účastí
oceňuji to, co děti dokázaly. Ocenit tak
pouze své dítě je výraz malosti každého,
kdo to udělá.
Tento jev není vůbec náhodný, ale bohužel
se stal samozřejmostí. Možná proto si
v milé závěrečné řeči pro nás „pozůstavší“
na toto téma posteskl i pan ředitel. Bylo by
ale bývalo efektivnější postesknout si spíš
na začátku koncertu, když tam ještě seděli
ti, kteří by to měli slyšet.
Závěrečný koncert byl vždy vrcholem celoročního cvičení, absolvoval jsem jich
mnoho a dodnes si pamatuji, co pro mě
jako žáka znamenaly. Sál vždy praskal
ve švech, kolikrát se ani nedalo projít ze
šatny podél oken na podium. A že by někdo odešel, to bylo takřka nemyslitelné!
Šance na reparát tu je. Letošní závěrečný
koncert se koná v červnu a je tedy ještě čas
s podobným nešvarem něco udělat. Co
takhle do programu zařadit přestávku
a do té doby prostě dveře zamknout?

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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Anebo dávám ZUŠ ke zvážení ještě jednu
variantu, ale ne tak rychlou – chcete, aby
vaše dítko navštěvovalo ZUŠ? OK, podmínkou je absolvování dvouhodinovky
společenského chování a jednání. Jak jsem
tak pozoroval odcházející rodiče, dovolím
si tipnout, že již po třech opakováních této
dvouhodinovky by se dal očekávat úspěch

odhadem u třetiny frekventantů, dalších
zhruba 60 procent by to mohlo pochopit
do počtu deseti opakování, no a těch zbylých cca 10 procent bychom museli brát
jako beznadějné případy, s nimiž prostě
nezbývá než se smířit, protože se tak nějak
statisticky vyskytují v každé společnosti,
tedy i v roztocké.

Soudím, že zkusit to vysvětlit těm 90 procentům určitě stojí za to a účinkující jistě
potěší, když jim bude příště aplaudovat
l
plný sál.
Ing. Ivo Novák
absolvent LŠU 1968–1982

Parkoviště u vodotrysku
Chtěl bych vyzvat spoluobčany k tomu, aby kontaktovali městskou policii
v případě, že uvidí parkovat auta u fontány na náměstí. Auta, s několika málo
výjimkami, tam samozřejmě nemají co dělat. Ani přes den, ani v noci.

Oko se dá snad přimhouřit nad dodávkami, ze kterých prodávají prodejci zeleninu
či uzeniny – jinak to asi nejde. Že by museli mít vedle stánků zaparkována auta vždy
ostatní stánkaři, když kolem je dost místa,
tím už si jistý nejsem. To platí i o zásobování ostatních obchůdků po obvodu náměstí. Parkoviště jsou pár kroků odtud, vše
se dá bez problémů donést ručně.
Prodejce pizzy (která je dobrá a hojně
poptávaná, to všechna čest) nemá povole-

ní parkovat před vchodem, ani na chvíli
malou. To je předmětem časté kritiky občanů, vyjádřila se k tomu dokonce i městská rada a naléhavě žádala již před delší
dobou městské strážníky, aby tuhle situaci hlídali. Daří se jim to želbohu jen někdy. Nechápu to, ale... Teď je zrovna období dobré, neparkovací. Jakpak dlouho
vydrží?
Náměstíčko kolem kašny je primárně
pro pěší, je tam dost lidí na lavičkách, dost

dětí s rodiči. Pán, který nám tvrdě před časem parkování právě auta z prodejny pizzy
vyčetl, měl naprostou pravdu.
V rukou to má městská policie. Asi nebudu sám, kdo od ní očekává v tomto smyslu větší aktivitu. 
l

Tomáš Novotný

Obavy o demokracii
Poznámka k článku Ing. B. Štíbra, Odraz č. 4/2018
V demokratické společnosti řečníci při
vzpomínce na únorové události v roce
1948 mají právo vyslovit obavu ze stoupajícího vlivu KSČM, ačkoli je součástí demokraticky zvoleného parlamentu, a tudíž je
formálně stranou demokratickou. Ing. Bo-

humilu Štíbrovi, Ph.D., DrSc., se to může
nelíbit. Má právo to napsat do Odrazu, kde
to otisknou, ačkoli z druhé části jeho příspěvku je patrné, že je bezpartijní zřejmě
jen proto, že pro něj KSČM není dost stalinistická. Prostě všichni máme právo vyslo-

vit svůj názor bez obavy, že nás to, jako
v padesátých letech, přivede na šibenici,
později, pravda, už jen asi tak na 10 let
do kriminálu. Mně to přijde demokratické
a docela fajn.


l

Mgr. Rudolf Šimek
rovněž bezpartijní občan Roztok
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Roztocký Facebook
Kolega zastupitel Matas v minulém čísle komentoval pozitiva
i negativa roztockého Facebooku. Stránku skupiny jsem založil a spravuji již řadu let.
Na úvod pár čísel za poslední měsíc:
ve skupině bylo publikováno 274 příspěvků, 1578 komentářů a 4533 reakcí.
Počet členů skupiny dlouhodobě roste
a nyní máme 3722 členů. Toliko statistiky, které anonymně publikuje sám Facebook.
Proč jsem roztockou skupinku na sociálních sítích založil? Bylo to před více
než devíti lety, kdy nám, nespokojeným
s vládou tehdejší starostky Vavřínové,
radnice nepřebírala naše kritické články
do Odrazu. Vydali jsme sice jednou
vlastní číslo tištěného časopisu – jmenoval se Roztocký Podraz, které jsme spolu
se členy místní buňky ODS roznášeli
do vašich schránek, nicméně bylo to drahé a neefektivní. Proto jsme v 21. století
začali komunikovat i elektronickou formou prostřednictvím sociálních sítí.
A právě protože roztocký Facebook a koneckonců i webové stránky Roztoky.com
vznikly jako vzdor cenzuře, snažím se
držet ve skupině přísnou neutralitu. Svůj
názor může vyjádřit každý občan i zastupitel. Co mi vadí, jsou anonymní profily.

Anketa Kompostéry
Město zvažuje, že požádá o dotaci
na nákup zařízení pro kompostování
biologického odpadu (tzv. kompostérů) ze SFŽP.
Dotační titul byl vypsán pro zmenšení
vzniku odpadů. Kompostéry by byly
občanům poskytnuty bezplatně –
dle podmínek dotace zapůjčeny
na 5 let a pak předány do vlastnictví
občanů. Uvažujeme o nákupu kompostérů o kapacitě 600 až 1000 litrů.
Pro požádání o dotaci je rozhodující zájem občanů, proto prosíme
odpovězte v anketě na webových
stránkách města nebo na podatelně
Městského úřadu Roztoky od
10. do 20. května 2018 na otázku:
Mám zájem o přidělení kompostéru
na zpracování biologického odpadu:
Ano/Ne
Pokud bychom  dotaci získali, proběhne informační kampaň, která nás
seznámí s možnostmi využití kompostérů a produktu z nich získaného.  l

Martin Štifter
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Napadat někoho pod skrytou identitou je
nekorektní a nejde se ubránit. Bohužel
i to se zejména před volbami nosí a mluví
to spíše o malosti těch dotčených. Jenže
politika již dávno není určujícím tématem na naší sociální síti. Dávno převládají nabídky práce, ztracení psi, kočky, želvy, občanky, Lítačky, klíče, upozornění
na kulturní akce, historické fotky nebo
poptávka všemožných služeb.
Kolega Matas se v minulém Odrazu
ptal, proč nemažu komentáře, které upozorňují na policejní kontroly někde
za bukem? Důvod je jednoduchý – není
cílem policejních akcí vybrat co nejvíce
pokut, cílem je, aby lidé jezdili slušně.
A právě proto sama policie toleruje informace v rádiích o nastražených radarech,
protože to má jednoznačně pozitivní preventivní účinek. Nevím, proč zrovna internet by měl být přísnější. Proto toto
kritiku nepřijímám, byť moc děkuji
za zpětnou vazbu a názor.
Společenská nebezpečnost upozornění
na policejní dopravní manévry je nulová.
Měli bychom si dát pozor spíše na sociál-

ní bublinu, ve které se pohybujeme. Každý máme svou – Facebook nám nabízí
právě to, co chceme slyšet a co nás zajímá. Lidé v různých skupinách se navzájem utvrzují ve svých často radikálních
názorech a přestávají kriticky myslet. Navíc všeobecná rezignace na soukromí
ve spojitosti s přechytralými telefony je
zejména u mladších ročníků velmi nebezpečná. Vzdělávejme naše děti, aby si
nezapomněly spolu hrát. Udržujme si
od sociálních sítí dostatečný odstup, abychom spolu nezapomněli nakonec mluvit
tváří v tvář. Mnoho lidí je statečných
i vulgárních, když sedí za počítačem,
a na ulici jen uctivě zdraví. Nemá ovšem
žádný smysl nechat klusat koně před vlakem, abychom nejeli moc rychle, protože
pozitiva sdílené ekonomiky nepochybně
převyšují.


l

Ing. Roman Jandík
zastupitel za ODS

Duben – měsíc bezpečnosti
Nedá mi, abych nereagoval na článek paní Sodomové. První
odstavec hovoří o dodržování dopravních předpisů.
Jak vidíme v praxi, dost velkému počtu
řidičů předpisy nic neříkají a mnohdy je
nemají ani dobře nastudované. Jako například telefonování za jízdy a psaní SMS.
Stání na úzkých komunikacích. Máme
štěstí, že policie je benevolentní. Aby toho
nebylo málo, hodně vozů stojí v protisměru. Zde mne napadá elegantní řešení. Úzké ulice zjednosměrnit, ale to je
pro město velice nákladné zajištění parkovacích míst. Další odstavec hovoří
o přednosti jízdy zprava. Je třeba si uvědomit, že osadit křižovatky značkou dej
přednost v jízdě nestačí. Dále musejí být
osazeny značky přednost v jízdě a na konci konec přednosti v jízdě. Jímá mě hrůza
z pohledu na les trubek se značkami. Drahá legrace, ze které budou mít radost naši
psíci. Darmo se neříká, že v jednoduchosti je krása. O pocitech řidičů není třeba
hovořit, každý by si měl uvědomit, že

když sedne do auta, je v nabité zbrani.
Kruhové objezdy. Tam, kde je dost místa,
je to bezpečné řešení. Toto křížení musí
být citlivě postaveno. Není dobré, když
mají vysoký obrubník, o který si u auta
jistě urazíte kola. Střed kruhu musí být
opatřen velice měkkou zeminou, ve které
se pohyb vozu udusí. Špatné je, když je
kruh osazen vysokou vegetací a stává se
neprůhledný. Za největší hrůzu považuji
pokládat bloky betonu do křižovatek
a ještě je přišroubovat. Nejlepší je, když si
uvědomíme, že člověk je konstruován
na čtyři kilometry za hodinu. Nenechte se
rozptylovat a myslete na to, co děláte,
a ujedete tak hodně bezpečných kilometrů.
l

Zdraví

František Šulc
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NÁZORY A KOMENTÁŘE

Už nám zase ubylo několik stromů!
Nejprve mi dovolte, abych několika slovy komentovala článek pana místostarosty Novotného namířený proti mé osobě.
Napsala jsem, že nám padá knihovna na hlavu, a za tím si
stojím. Bylo to samozřejmě myšleno s nadsázkou. Už jen to,
že budova je, jak sám píše, ze sedmdesátých let minulého
století, vysvětluje vše! A stojím si i za tím, že budova VTP
zeje prázdnotou. Mám pro to věrohodné informace.
A teď tedy zpátky ke slíbenému tématu.
V říjnu minulého roku se na úřední desce města objevila zpráva, že se bude kopat
vodovod v ulici U školky na cestě nahoru
k vodárně. Podél této cesty bylo stromořadí
z druhu Acer platanoides a dalších dřevin,
které podléhají ochraně dle zákona
o ochraně přírody a krajiny. Jako účastníci
řízení jsme požadovali, aby byl vodovod
veden v dostatečné vzdálenosti od stromů
a stromy byly chráněny dle normy ČSN.
Vzhledem k tomu, že v minulosti byl zákon 114/1992 městem ignorován, a tím došlo k poškození mnoha dřevin, žádala jsem
stavební úřad, aby hledal řešení, jak stavět
ohleduplně k přírodnímu prostředí tak, jak
bývá zvykem ve vyspělé společnosti.

Na stavebním úřadu byli velmi vstřícní
a komunikativní. Po přezkoumání pracovního postupu stavby vodovodu mi bylo
sděleno, že stavba stromy nepoškodí. Jaké
bylo mé překvapení, když jsem o půl roku
později objevila přetrhané kořeny a ořezané větve. Okamžitě jsem informovala stavební úřad a životní prostředí. Oba tyto
odbory reagovaly opět rychle a vypadalo
to, že společnými silami zabráníme vandalství ze strany stavební firmy, která zde
staví rodinné domy.
Po šetření bylo konstatováno, že celou
věc má na svědomí stavební firma, které
odbor životního prostředí nedal povolení
k likvidaci stromů. Vyšlo najevo, že stromy rostou za hranicí parcel města, to zna-

mená na pozemcích stavební firmy. Ale
i tak by firma měla mít povolení odboru
životního prostředí pro kácení stromů.
Navíc začalo vegetační období, stromy již
začaly rašit. Nad vzrostlými stromy vysázenými městem před cca 15 až 20 lety byl
vynesen ortel: Stromy nerostou na parcele
města! Nedosahují normou určený obvod! Vegetační období se posouvá, protože zima trvala déle! A tak jsme zase přišli
o několik stromů!
Je mi líto, že se neumíme chovat citlivě
k přírodě. Vždyť stromy jsou neodmyslitelným prvkem města, regulují extrémní teploty, pomáhají příznivému proudění a vlhkosti vzduchu, snižují jeho znečištění
prachem, poskytují stín, produkují kyslík,
jímají CO2, pomáhají kompenzovat negativní dopady automobilové dopravy atd.
A proto je nutné chránit je, a ne likvidovat!!!


l

Eva Sodomová
Cesta pro město

INZERCE
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ÚHOLIČKY
Roztocká 6

dvojjazyčná mateřská škola a jesle
 unikátní praxí ověřený vzdělávací program͕v rejstříku škol MŠMT͕důraz na vědu,
matematiku, využití moderních technologií ve výuce
 intenzivnívýuka anglického jazyka͕včetněkaždodenníchkonverzací s rodilým mluvčím
 moderní prostory a vybavení, zastřešená terasa, velká zahrada v sousedství zámeckého
parku, dětská jóga͕hra na flétnu, plavání͕Ăũ͘
 Eavštivte nás osobněŶĂĂĚƌĞƐĞRoztocká 6,Úholičkynebo virtuálněna facebookových
stránkách: >ŝƚƚůĞŶŐůĂŶĚ–dvojjazyčné vzdělávání
 Zápis na školní rok 2018/2019: ϭϲ͘ϱ͘ϮϬϭϴ

LETNÍ PROGRAM: příměstské tábory
 již 4 rokem pořádáme úspěšné příměstské tábory s angličtinou͕bohatý program, výlety
(některá z témat: Zvědavý Einstein, Tři Mušketýři, HollyǁŽŽĚcademy…)
 pro děti předškolného věku a žáků 1. a 2. tříd ZŠ
 cena: 3250 Kč (při rezevaci do 15.6. 3000KčͿĐĞŶĂǌĂŚƌŶƵũĞcelodenní stravu, kvalifikovaný
Ɖedagogický dozor, skvělý každodenní program, rodilého mluvčíŚŽ, zajimavé výlety
 kompletní nabídka na webových stránkách v sekci: aktuality –prázdninový program

KVĚTEN 2018
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Do komunálních voleb s novým sdružením

Se zastupitelkou Petrou Kazdovou a několika přáteli jsme se rozhodli kandidovat v podzimních komunálních volbách s novým politickým sdružením. Proč?   
větivé podmínky pro důstojné a aktivní
stáří. Finanční spoluúčast developerů
na budování potřebné občanské vybavenosti a infrastruktury spojené s další výstavbou. Pravidelné navyšování autobusových spojů – zejména v dopravních
špičkách.

Pojďte do toho s námi!
Společně PRO Roztoky a Žalov
Máme společný přístup

Záleží nám na tom, abychom naše město
rozvíjeli s ohledem na budoucí potřeby
nás, našich dětí, rodičů i prarodičů. Jsme
pro otevřenou komunikaci i kritickou diskusi. Jsme pro zapojování veřejnosti
do rozhodování o rozvoji prostoru, ve kterém žijeme, kde je náš domov. Jsme pro
promyšlená a koncepční řešení.

Máme společné představy

Moderní škola, bezpečné město, podpora
volnočasových aktivit dětí a mládeže. Pří-

Podzimních komunálních voleb se můžeme zúčastnit, pokud nás podpoří svými
podpisy alespoň 550 roztockých a žalovských spoluobčanů s trvalým bydlištěm
v našem městě, starších 18 let. Budete-li
mít chuť nás v naší iniciativě podpořit,
podpisový arch si můžete vytisknout
na našich právě vznikajících webových
stránkách www.proroztokyazalov.cz. Sběrná místa podpisových archů budou uveřejněna na našich stránkách. Rádi vám podpisový arch předáme i osobně.
S radostí uvítáme osobní setkání s každým z vás, kdo by se chtěl o sdružení Spo-

lečně PRO Roztoky a Žalov dozvědět víc,
nebo se chtěl aktivně zapojit. Domluvit se
můžeme přes Facebook, e-mail nebo telefonicky. 
l
Těšíme se spolupráci.

Marie Šlancarová
místostarostka,
předsedkyně sociální a zdravotní komise
slancarova@roztoky.cz, tel. 724 544 799

Petra Kazdová
manažerka na rodičovské dovolené,
zastupitelka a členka školské komise
a školské rady
Petra.kazdova1@gmail.com,
tel. 724 519 327

INZERCE
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Úklidová akce v Roztokách

V sobotu 7. 4. proběhla v centru Roztok úklidová akce v rámci programu Ukliďme Česko. Celkem se zúčastnilo 30 dobrovolníků, z toho 17 dětí (vesměs členů
oddílu Kulíšci z Asociace turistických oddílů mládeže).

Centrála Ukliďme Česko zaslala na požádání balíček s pracovními rukavicemi
a 30 pytlů na odpad. Uklízeli jsme zelené
plochy v centru Roztok. Vzhledem k tomu,
že přišel dvojnásobek dobrovolníků oproti
očekávání, podařilo se toho hodně vyčistit:
park před Sokolovnou, zelené plochy
na náměstí, stráně kolem schodů na vlak,
krajnice a stráně kolem silnice v serpentýně, Myší díru a okolí bývalé loděnice vpravo před železničním viaduktem. Během
sběru odpadků jsme identifikovali jejich
další ložisko, a sice pod horní zatáčkou
v serpentýně. Celkem jsme posbírali kolem
třiceti pytlů odpadků. Plasty jsme rovnou
vytřídili do kontejnerů. Zbylý odpad jsme
nachystali k odvozu, který byl předem domluven s Technickými službami. Tímto
jim děkujeme za vstřícnost a rychlou likvidaci odpadu.
Smutné ale je, jak rychle se v uklizených
místech začaly opět objevovat odpadky. Už
dvě hodiny po úklidu se na krajnici kolem
serpentýny vyskytlo několik artefaktů: obal
od zmrzliny, odhozený katalog atd. Ty kusy
musel někdo vyhodit z okénka svého auto-

mobilu. Odhazoval by ten dotyčný odpadky z okna na svou zahradu? Po týdnu mi to
nedalo a prošel jsem serpentýnu s igelitkou – naplnil jsem ji. Tak nevím, ale základní fakt, že znečišťováním životního
prostředí si řežeme větev, na níž sedíme,
není třeba nějak zvlášť vysvětlovat.
Abychom nekončili příliš pesimisticky.
Ještě jednou velké díky všem, kdo se úklidu zúčastnili! A těm, kdo vyhazují z otevřeného okénka obaly od zmrzlin, bych
chtěl vzkázat: „Nedělejte to. A začněte odpad sami třídit.“ A ještě úplně na závěr.
Existuje aplikace ZmapujTo pro mobilní
telefony a také v podobě webových stránek
(aktuálně se připravuje nová verze mobilní
aplikace), která umožňuje komukoli nahlásit objevenou černou skládku. Vřele doporučuji se s uvedenou aplikací seznámit,
případně i s dalším velmi zajímavým a užitečným projektem Zlepšeme Česko. Jeho
cílem je integrovat tok informací od občanů směrem k obcím a zároveň opačným
směrem od obcí k občanům. Taková aplikace je dle mého soudu základem pro vyřešení mnoha problémů a chyb kolem nás,

neboť každému dává šanci aktivně přispět
k vylepšení okolního prostředí. I my jsme
během úklidové akce čerpali z dat ZmapujTo a vyřešili dvě černé skládky. 
l
Daniel Antoš

Poděkování
Díky Danu Antošovi, který se ujal kampaně Ukliďme Česko. Podařilo se mu
aktivizovat početný houfec spoluobčanů, díky jim též! Mraky nasbíraných
odpadků skončily v pytlích a v laskavém objetí sběrného dvora.
S nepříliš dobře přístupnou strání
na Levém Hradci, za točnou autobusů,
se zase popasovali roztočtí skauti se
svým vůdcem Lukášem Hejdukem.
I jim patří pochvala, zareagovali doslova ze dne na den.
Nezbývá jen než nevěřícně kroutit hlavou nad každodenním – děti a útlocitní
prominou – bordelem, kterým je zásobována serpentýna. Technické služby
to třikrát do měsíce vysbírávají, ale pár
„matláků“ si snad schválně dává práci,
aby tam denně přibývaly PET láhve,
obaly, prostě hnus. Přitom místo je pro
jakékoli sběrače tak rizikově přístupné… Taky vám tuhle aktivitu některých
spoluobčanů hlava nebere? 
l

Tomáš Novotný
místostarosta

Rekonstrukce armaturní komory VDJ Žalov
Jak jsme vás již dříve informovali, byla koncem roku
2017 zahájena II. etapa rekonstrukce vodojemu Žalov.
Tato etapa navazuje na sanaci akumulačních komor
o objemu 2 x 2000 m3 prováděnou v letech 2013 až 2014.
Vodojemy patří mezi nejdůležitější vodohospodářské stavby města Roztoky. V poslední době dochází vlivem sucha ke zmenšování zásob podzemních vod. V některých

oblastech naší republiky začíná být nedostatek pitné vody. Tento problém se zatím
netýká obyvatel Roztok, kde je kvalitní pitná voda přiváděna z pražského zásobova-

cího systému do vodojemu Žalov. Kapacita
VDJ Žalov s objemem 4000 m3 zabezpečí
dodávku pro obyvatele Roztok a potřeby
závodu VUAB Pharma na 2 dny. Takovou zásobu pitné vody nám mohou okolní
obce jenom závidět. Rozhodnutí stávajícího ZM Roztoky dokončit další etapu rekonstrukce VDJ Žalov za cca 9 milionů Kč
považuji za důležitý krok k udržení  ➔
INZERCE

Velkoobchod se zaměřením na spotřební zboží, hledá pro svůj sklad v Kralupech nad Vltavou
(200 m od vlakového nádraží) vhodného kandidáta na pozici:

ZKUŠENÝ SKLADNÍK
Požadujeme:
■ 
min. výuční list
■ 
praxe ve skladovém hospodářství
■ 
znalost práce na PC - výhodou
■ 
pracovitost a spolehlivost

Náplň práce:
■ 
příjem a výdej zboží podle
objednávek
■ 
koordinace brigádníků ve skladě
Nabízíme:
■ 
zázemí rodinné firmy s historii
od roku 2003

s eriózní a slušné jednáni
po zapracování zajímavé
platové ohodnocení
■ 
nástup možný ihned
nebo podle dohody
■
■

Vaše životopisy prosím zašlete na email: 		
office@naviggo.com
nebo prosím volejte na tel:
		777 976 946
KVĚTEN 2018
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soběstačnosti a vysokého standardu zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

V jakém je tedy stadiu
rekonstrukce vodojemu Žalov?
V zimních měsících probíhaly práce především uvnitř objektu. Kromě bouracích
prací byla provedena sanace armaturní komory nástřikem sanačního systému Vandex, stěny byly opatřeny novými obklady.
Za příznivého počasí se pracovalo na opravách a zateplování vnějšího pláště budovy.
V posledním období probíhá aplikace finálních omítek. Z technologické části byla
provedena výměna ocelového potrubí
za nerezové. Nové jsou všechny uzavírací
armatury, elektrorozvody, indukční průtokoměry. Dnes již funguje nová telemetrie,
tzn. všechny důležité údaje o hladině v komorách, průtocích a tlaku v potrubí jsou
přenášeny na dispečink SčVK. Funkční je
dezinfekce vody chlornanem sodným, dokončuje se kontinuální sledování zbytkového chloru v pitné vodě, podle kterého se
bude nastavovat okamžitá dávka dezinfekčního činidla. Samozřejmě všechny
uvedené práce bylo nutné provádět tak,
aby nebylo přerušeno zásobování obyvatel
pitnou vodou. Montéři dodavatelské firmy

ve spolupráci s našimi pracovníky se snažili omezit nevyhnutné odstávky na minimum, za což jim patří poděkování.

Velké Přílepy, Statenice). Všechny tyto
práce mají být podle uzavřené smlouvy
dokončeny do 31. 5. 2018.

Co ještě zbývá dokončit?

Co přinese dokončená
rekonstrukce VDJ Žalov?

Z těch největších prací bych uvedl dokončení dlažby v suterénu armaturní komory,
montáž nových pochozích lávek, zapravení prostupů po montáži vzduchotechniky,
fasádu, montáž vstupní lávky před vodojemem, výměnu vrchní vrstvy izolace střechy vodojemu. Také je nutné přepojit
na novou telemetrii sledování nátoku
do VDJ Žalov (měření na VDJ Suchdol),
měření spotřeby vody do obce Únětice,
Dobrovolného svazku obcí (Úholičky,

Vodicí psi pro nevidomé
Přijměte pozvání na akci ,,Závody ve výkonu vodicích psů pro nevidomé“, kterou pořádá spolek Vodicí psi srdcem, z. s., pod záštitou města Roztoky. Nevidomí z různých
koutů České republiky společně se svými
vodicími psy poměří svoje síly a dovednosti
v běžném městském provozu. Akce se koná
v sobotu 9. 6. 2018 na Tyršově náměstí
v Roztokách a v jeho blízkém okolí. První
závodník vyrazí na start závodu v 9.30 hodin.
Předpokládaný konec závodu a slavnostní
vyhlášení výsledků bude okolo 15. hodiny. Přijďte se seznámit s našimi vodicími
pejsky a s problematikou zrakově znevý-

hodněných občanů. Budete moci nahlédnout do světa nevidomých a vidět, jak moc
jim jejich čtyřnozí průvodci pomáhají v každodenním životě a na každém kroku. Pro
děti i dospělé je připraven doprovodný program. Budete mít možnost vyzkoušet si
chůzi bez zrakové kontroly v našem labyrintu a otestovat řadu kompenzačních pomůcek, her a hmatových obrázků v našem stánku anebo třeba si popovídat přímo se
soutěžícími. Celou akcí vás bude provázet
náš moderátor Marty a muzika našeho partnerského Rádia Dixie. Těšíme se na vás!  l
Vodicí psi srdcem

n Město

Roztoky bude mít i nadále dostatečnou akumulací pitné vody pro své obyvatele.
n Město Roztoky bude investovat v nejbližších 30 letech jen do běžných oprav.
n Telemetrie umožní provozovateli lépe
sledovat dodávku a kvalitu pitné vody, vyhodnocovat ztráty v distribuční síti. 
l
Alexander Mutňanský

Zahradní
slavnost
Církev československá
husitská
zve na neformální setkání
a posezení na zahradě
Husova sboru CČSH
v neděli 10. června
od 15.00 cca
do 17.00 hodin

hry a soutěže pro děti, stavba
a dobývání hradu, malování,
opékání špekáčků,
občerstvení, petangue,
střelba prakem a lukem
na terč apod.

Srdečně zveme.

Jarmila Kučerová
farářka
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POZVÁNKA

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní organizace Roztoky pořádá

ČLENSKOU SCHŮZI
v úterý 17. dubna 2018 od 16 hodin
v jídelně Základní školy Roztoky

Aktuality – ZO SPCCH Roztoky
Dne 17. dubna 2018 se konala členská
schůze naší roztocké základní organizace,
které se zúčastnilo 122 členů. K dnešnímu
dni má naše organizace 298 členů. Našim
členům nabízíme široké spektrum aktivit,
o kterých vás pravidelně v Odrazu informujeme, a moc nás těší, že jsou tyto aktivity hojně využívány. Tento zájem se odráží
i v nárůstu naší členské základny.
Ve čtvrtek 19. dubna proběhla vernisáž
výstavy Paličkovaná krajka. Na výstavě
v našem klubu se můžete potěšit se krásnými paličkovanými obrázky paní Pavly Sládečkové. Na vernisáži se nás sešel hojný
počet a mohly jsme si i vyzkoušet, jak se
paličkuje. Z příjemného posezení a povídání se vytvořila skupinka, která se od podzimu bude pravidelně setkávat a bude pod
vedením paní Sládečkové paličkovat. Některé zájemkyně již s paličkováním mají
zkušenost, ale přihlásily se i začátečnice.
Máte-li také zájem, připojte se.
POMÁHÁME SI !
Svou činnost nyní rozšiřujeme i v oblasti
sociální. A to:

Program:
1. Zahájení
2. Slovo mají hosté
3. Zpráva členů výboru o činnosti v roce 2017 a plán činnosti na rok 2018,
nové a připravované akce
4. Zpráva kontrolní komise za rok 2017
5. Zpráva o hospodaření za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
6. Usnesení
7. Diskuse (návrhy, podněty a připomínky)

1. Potravinová pomoc pro potřebné. Navázali jsme spolupráci s o.p.s. Dům
na půl cesty Maják v Michli, kde organizují potravinovou pomoc pro potřebné
(seniory, samoživitelky, lidi v nesnadné
finanční situaci, rodiny s více dětmi).
Zatím v nepravidelných časových intervalech zajíždíme do Michle, kde dostáváme pečivo, trvanlivé potraviny a drogistické zboží, které pak následně
rozdělujeme mezi roztocké občany.
Výzva: víte-li o někom ve vašem okolí,
nebo i vy sami tuto pomoc potřebujete,
neváhejte a přihlaste se k odběru. Kontakty vhazujte do schránky u Klubu seniorů (Havlíčkova 713) s označením
POTRAVINY, nebo pište na e-mail
info@spcch-roztoky.cz
Přihlásit se můžete také přímo v Klubu
seniorů u paní Manhartové či Vlaďky
Drdové na tel. 606 893 292, nebo u Petry
Zajícové na tel. 736 766 445.
2. Projekt BPP: BEZPEČÍ – PÉČE – POHODA (senior doma). Vzhledem
k tomu, že stále častěji musíme řešit situace, kdy naši blízcí potřebují pomoc

v běžném životě, nejsou schopni samostatného fungování, potřebují dohled,
dopomoc, doprovodit k lékaři, donést
malý nákup, ohřát jídlo či s někým pohovořit, a sociální služby jsou a budou v dohledné době v této oblasti stále více nedostačující, rozhodli jsme se pomoci si
sami. Hledáme ty, kteří chtějí pomáhat,
a ty, kteří potřebují pomoci. Spolupracujeme s nadací Táni Kuchařové Krása pomoci, jež se touto problematikou zabývá,
a nabízíme zdarma pro všechny zaškolení v první pomoci, v jednání s lidmi, semináře, jak vyplnit společně trávený čas,
bezpečnost v domácím prostředí. Nabízíme zprostředkování kontaktů mezi pomocníky a zájemci o pomoc.
S přednáškami První pomoci začínáme
na podzim. Budeme vás informovat prostřednictvím Odrazu a plakátů na vývěsních tabulích. Informujte se a hlaste se
na e-mail info@spcch-roztoky.cz, nebo
u Vlaďky Drdové na tel. 606 893 292 a Lenky
l
Švecové na tel. 606 651 816. 
Účast přislíbili vrcholní představitelé města a pracovnice sociálního oddělení MÚ Roztoky.
Za výbor SPCCH Roztoky vás k účasti zve

Vladimíra Drdová
předsedkyně SPCCH Roztoky

Vladimíra Drdová

předsedkyně SPCCH ZO Roztoky

INZERCE

ROZTOKY
Město Roztoky a spolek Roztoky - město pro život

Vás srdečně zvou na slavnost

DĚTSKÝ DEN
V pátek 1. června 2018 od 13 hodin
v parku na Tyršově náměstí
Celým odpolednem Vás bude provázet

BERUŠKA BAND
(zpívání, tancování, soutěže)

VYSTOUPENÍ SBORU ROZTOCKÉ DĚTI

DIVADÉLKO ROMANETO
JAK ŠEL PEJSEK DO ŠKOLY

TANEČNÍ SKUPINA ZUŠ ROZTOKY
TANEČNÍ SKUPINA LUCIE KÁROVÉ ŠRÁMKOVÉ
ČTENÍ DĚTEM + AUTOGRAMIÁDA
NOSITELKY CENY ALBATROSU MARIE KŠAJTOVÉ
POUŤOVÉ ATRAKCE - vybrané atrakce zdarma
DĚTSKÁ HISTORICKÁ STŘELNICE
SOUTĚŽNÍ ÚKOLY S ODMĚNAMI
VÝTVARNÁ DÍLNA, MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ,
DĚTSKÝ KOUTEK, OBČERSTVENÍ
Vstup volný

Akce se koná pod záštitou starosty města Jana Jakoba
a s ﬁnanční podporou města Roztoky a Středočeského kraje

KVĚTEN 2018
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Vzdělávání dospělých – Word a Excel pro mírně pokročilé
Po sérii úspěšných školení Online marketing, Personalistika v praxi, Kurz osobního rozvoje, Word a Excel I, které
proběhly v rámci projektu Dejme práci šanci v Roztokách
v průběhu ledna až května letošního roku, společnost
EuroProfis nabízí další školení Word a Excel pro mírně
pokročilé až pokročilé.
Tento kurz proběhne 13.–14. června 2018
od 8.30 do 13.00 (konzultace do 15.00)
v Roztokách.

A pro koho je určen?
Slovy lektorky:
Pro ty, kteří pracují s Wordem a Excelem
běžně, ale využívají jen základní funkce
a nikdy si nenašli čas ponořit se do něj
hlouběji. Kurz je vhodný především pro
administrativní pracovníky, asistenty, manažery a podnikatele, ale i pro kohokoli,
kdo by rád využil funkce Wordu a Excelu
pořádně.

WORD

Kurz je zaměřený na používání Wordu tak,
aby výstupem byly profesionální a všestranně použitelné dokumenty. Naučíme

se šetřit práci sobě i ostatním a pracovat
rychleji a efektivněji. Čeká nás pokročilé
využití kopírování, stylů, funkce najít-nahradit, převodů mezi textem a tabulkami,
hromadná korespondence, trocha typografie, ale hlavně spousta praktických příkladů a možností si vše vyzkoušet.

EXCEL

Našim cílem bude naučit se základy efektivní práce, kterou nám Excel umožňuje –
po základní orientaci a vychytávkách pořádně prozkoumáme výpočty a nejčastěji
používané vzorce. Objevíme šikovné nástroje pro organizaci práce, jako je podmíněné formátování, ukážeme si práci s grafy. Skamarádíme se s velkým pomocníkem
pro efektivní práci, kontingenční tabulkou. A nakousneme automatické doplňování dat pomocí funkcí KDYŽ a SVY-

HLEDAT. Vše si vyzkoušíme postupně
a prakticky, aby pro nás Excel nebyl strašák, ale skvělý pomocník.
Školení vede úžasná Zuzana Šrůmová:
kancelářská krysa, pravá ruka Sdružení
Roztoč, cvičitelka roztockých blech, učitelka, dlouholetá korektorka a kdoví co
všechno ještě.
Kurz je určen pro rodiče s dětmi do 15 let
a s trvalým bydlištěm ve Středočeském kraji. Samozřejmostí je příspěvek na dopravu
a hlídání dětí.
Hlásit se můžete na e-mail barbora.kocova@europrofis.cz, do předmětu e-mailu
napište „Word+Excel II Roztoky“ a nezapomeňte uvést své kontaktní údaje.
Více informací o projektu a dalších kurzech naleznete na www.dejmepracisanci.cz
a na stejnojmenné facebookové stránce.
l

Petra Kazdová
zastupitelka

Ohlédnutí za Olgou Voldanovou
Dne 15. března 2018 jsme se v bazilice sv. Markéty v Břevnově rozloučili s paní Olgou Voldanovou, která zemřela
ve věku 84 let. Paní Voldanová prožila druhou polovinu
svého života v prostředí historizujících vil dolních Roztok,
což ovlivnilo její pohled na estetiku životního prostředí,
urbanismus a stavitelství.
Její život byl plný zvratů, které přinášely
turbulence neklidného 20. století. Pocházela jak ze strany otce, továrníka v Kolíně,
tak matky, dcery prezidenta trestního soudu v Praze, z vysoce postavené středostavovské „buržoazní“ rodiny. První vlna represí postihla rodinu za německé okupace,
druhá přišla po Únoru 1948, kdy rodinný
majetek podléhal znárodnění.

Nejstarší občanka Roztok
paní Eliška Vetyšková v dubnu oslavila 101. narozeniny.
Přejeme usměvavé jubilantce
hodně zdraví, štěstí a pohody
v kruhu svých nejbližších.  l  
Město Roztoky
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Z Kolína se rodina musela uchýlit
do skromných poměrů v Praze, v roce
1977 se přestěhovala do Roztok. Přes prožité strasti a ústrky režimu Olga Voldanová nezatrpkla a naopak nabídla své služby
městu. Od roku 1981 pak byla členkou stavební komise rady města, kde využila svého odborného vzdělání a přispívala
k usměrňování stavebních aktivit v našem

městě. Až do pozdního věku se zajímala
o dění v obci a uměla ho i výstižně glosovat. Ještě poměrně nedávno dokázala
na veřejné prezentaci projektu jasně formulovat své výhrady k výstavbě bytového
souboru v Nádražní ulici.
Chtěl bych proto alespoň touto malou
vzpomínkou paní Olze Voldanové za její
působení ve veřejných funkcích a za práci
pro město poděkovat.


l

Stanislav Boloňský
bývalý starosta města
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Květen a červen ve Středočeském muzeu v Roztokách
Výstavy

Vysoce ctěná slečno / Můj milý.
Desatero mužů na paletě života Zdenky Braunerové
Výstava k 160. výročí narození
malířky představuje autory věhlasných jmen jako S. H. Pinkase, Julia Mařáka, Františka
Ženíška, Antonína Chittussiho,
Františka Bílka, Jožu Uprku,
Arnošta Hofbauera a Miloše
Jiránka a Augusta Rodina.
Vystavená díla jsou doplněna
náhledy do soukromé korespondence a vztahů malířky
s těmito muži – jejími učiteli či
přáteli.
13. dubna – 12. srpna 2018
Komentované prohlídky: 16. 5.
a 30. 5. v 10.00 a 18.00 hod.
K prohlídce od 10.00 hod. je pro
děti připravený samostatný
program
Příběhy Tichého údolí / Osudy zpečetěné hákovým křížem, srpem a kladivem

SVÁTKY
HUDBY
Kateřina Javůrková
a Filharmonický
komorní orchestr
9. 6. 2018 v 17 hodin
nádvoří zámku
v Roztokách

světa barev okolo nás. Kde se
berou, jak vznikají, jak snadno
se necháme oklamat optickými
vjemy, proč jsou zvířata různě
zbarvená…? Pro hravé a zvídavé, děti i dospělé.
9. března – 8. července 2018.
Doprovodný program pro školy.
Československý kolek – milovník nejen rumu a tabáku
Výstava o historii a významu
kolků a kolkových známek
od počátku první republiky
po dnešek, spojená s významnou mezinárodní akcí, která se
koná pouze jednou za 10 let,
a to se Světovou výstavou Praga
2018. V České republice se výstava na toto téma doposud nekonala a většina exponátů tak
bude veřejnosti zpřístupněna
poprvé.
Návštěvníci se mohou těšit
na „dobovou padělatelskou dílnu“ či současnou dílnu, kde si
budou moci vytvořit vlastní
okolkovaný dokument.
8. června – 18. listopadu 2018

Program: H. Purcell,
W. A. Mozart, P. I. Čajkovskij
Předprodej:
Helena Chvojková Pasparty,
Tyršovo nám čp. 427, Roztoky
Plné vstupné 250 Kč,
snížené 100 Kč
9. června 2018 od 17.00
na nádvoří zámku
Rezervace doprovodných
programů: tel. 233 029 060,
pokladna@muzeum-roztoky.cz
Otevírací doba:
středa až neděle 10.00–18.00
www.muzeum-roztoky.cz


l

PROGRAM:
H. Purcell
W. A. Mozart
P. I. Čajkovskij
Vstupné: 250,- Kč dospělí, 100 Kč,- Kč senioři
Předprodej: Helena Chvojková Pasparty,
Tyršovo náměstí 427, Roztoky

AUTOSERVIS MACHALICKÝ

Iva Ježková,
PR,
tel. 603 210 592,
jezkova@muzeum-roztoky.cz
Středočeské muzeum
v Roztokách u Prahy, p. o.

INZERCE

Akce
Éru nejstaršího letoviska
na okraji Prahy dodnes připomínají vily roztroušené v Tichém údolí a dočasně i výstava
v areálu Braunerova mlýna.
Příběhy čtrnácti domů a jejich
obyvatel. Osudy poznamenané
druhou světovou válkou i nástupem komunistického režimu.
27. dubna – 28. října 2018,
zahrada Braunerova mlýna,
Riegrova ulice čp. 5, Roztoky
Barevný svět
Interaktivní výstava, která nám
odpoví na mnoho otázek ze

KVĚTEN 2018

Muzejní noc
19.30 Koncert Rosa, 20.30 LocalVocal, 21.30 Taneční Studio
po špičkách
Výtvarná dílna: Odlijte si
svého slona
19.00, 20.00, 21. 00 Prohlídky expozice Vrchnostenská
správa panství aneb jak úřadoval pan správce – potemnělým
zámkem jen s baterkami
Ochutnávka tradičních jídel
v zámecké kuchyni
18. května 2018
Svátky hudby
Koncert Kateřiny Javůrkové
a Filharmonického komorního
orchestru
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Můj milý… ve Středočeském muzeu
Ve čtvrtek 12. dubna byla ve Středočeském muzeu zahájena výstava s poněkud dlouhým a nezvyklým názvem: Můj Milý/ Vysoce ctěná slečno, s podtitulem Desatero mužů na paletě života Zdenky Braunerové.

Samostatný článek by si zasloužila nápaditá vernisáž, v níž hlavními účinkujícími
byly děti ze základní školy – od nového
školního roku se již honosící novým názvem ZŠ Zdenky Braunerové, a roztomilý
dětský pěvecký soubor ZUŠ pod vedením
Aleny Pavlíkové.
Výstava je uspořádána ke 160. výročí narození nevšední ženy a umělkyně Zdenky
Braunerové (1858–1934) a je výsledkem
ročního úsilí (nepočítáme-li předchozích
18 let badatelské práce) hlavní autorky, historičky Marcely Šášinkové. Přestože výstava věnovaná Zdence Braunerové je v roztockém muzeu již několikátá v pořadí
(první byla již v roce 1974), přináší nečekané množství nových poznatků, souvislostí
a interpretací. Je atraktivní i vizuálně, když
nabízí nejen ukázky děl této umělkyně, ale
i tvůrců, kteří s ní byli v těsném, někdy
i důvěrném styku. Pověstnou „třešničkou
na dortu“ jsou pak sochařská díla A. Rodina, včetně vrcholného, ve své době skandálního díla, „kovového věku“. Tentokrát
se scénář výstavy neopírá o známé vztahy
umělkyně s literáty Juliem Zeyerem, F. X.
Šaldou a Milošem Martenem-Šebestou, ale
je téměř výhradně zaměřena do sféry výtvarného umění.
Výstava představuje profily 10 mužů –
umělců, kteří s různou intenzitou zanechali
stopu v životě Zdenky Braunerové: Hyppolita Soběslava Pinkase, jejího učitele kreslení na vyšší dívčí škole, Antonína Chittusiho, k němuž vzplanula prvním vášnivým
citem, svérázného „přítele milúnkého“
Jožu Uprku, mystického „blouznivce s an-

Vystoupení žáků základní školy

dělskýma očima“ Františka Bílka, mladého
Jana Zrzavého, ale také další tvůrce, které
často v souvislosti se Zdenkou Braunerovou neuvádíme: jejího inspirátora, profesora AVU Julia Mařáka, tvůrce výzdoby Národního divadla Františka Ženíška, který jí
dával soukromé hodiny malby, či bohémskou dvojici Miloše Jiránka a Arnošta
Hofbauera, které podporovala i finančně
(zejména tím, že za ně platila jejich dluhy).
Tuto sestavu českých výtvarníků doplňuje,
či spíše korunuje, věhlasný francouzský sochař Auguste Rodin, jehož provedla po moravském Slovácku a který svou pražskou
výstavou v roce 1902 zásadně ovlivnil vývoj
českého moderního sochařství.
Výstava je rozsáhlá a bohatá na texty,
takže vyžaduje i trochu připraveného diváka. Připraveného určitým základním fundamentem informací o Z. B. i připraveného na větší časovou investici pro úplné
„vychutnání“ textové části expozice. Rozhodně nelze počítat s tím, že s ní budete
za půl hodiny hotovi.
Výstava ilustruje nejen umělecký, ale zejména lidský profil Zdenky Braunerové, její

„široké srdce“ , do něhož se vešlo mnoho
talentovaných tvůrců. Nevím, zda to bylo
záměrem výstavy, ale mě z kontextu vyplývá, že většina těchto talentovaných mužů
nejen krátkodobě opětovala její city, ale
také využívala (skoro se mi chce napsat, že
zneužívala) její přízně, zejména v materiální oblasti. Přitom Zdenka Braunerová, ač
původem z významné patricijské rodiny,
nebyla, coby výtvarnice na volné noze, nijak zvlášť materiálně zabezpečená. Dokázala také díky svému vlivu účinně intervenovat u mecenáše Josefa Hlávky ve prospěch
začínajících výtvarníků – sochaře Františka
Bílka a malíře Joži Uprky, aniž se ovšem dočkala výrazných díků. Její nezištný zájem
o talentované tvůrce dokládá např. příběh
uměleckých počátků neúspěšného studenta UMPRUM a AVU Jana Zrzavého a jeho
krátké romance se šedesátiletou umělkyní
po seznámení na jaře roku 1918. Zdenka
dodala ještě lidsky i umělecky nezralému
tvůrci-samoukovi sebedůvěru a měla významný podíl na realizaci jeho pražské výstavy v témže roce, po níž se ovšem vztah
rychle vytratil…
Výstavu Můj milý/Vysoce milovaná slečno mohu všem aktivním zájemcům o výtvarné umění vřele doporučit. V několika
ohledech doplňuje nejen naše dosavadní
znalosti o životních peripetiích Zdenky
Braunerové, ale i obraz umělecké bohémy
konce 19. a počátků 20. století. Vybranou
desítku mužů představuje nejen z hlediska
síly a přesvědčivosti jejich díla, ale i z hlediska jejich dílčích lidských slabostí. Výstava je
tedy i zajímavou zprávou o ještě konzervativně maskulinní české společnosti období
„belle époque“ před 1. světovou válkou a má
l
tak i společensky kritický přesah. 
Stanislav Boloňský

Cena Albatrosu pro Marii Kšajtovou
Paní Marie Kšajtová, novinářka, spisovatelka a dramaturgyně televizních
večerníčků, byla dne 18. dubna 2018 oceněna výroční cenou Albatrosu za významný přínos v oblasti literatury pro děti a mládež (cenu jí předal Ing. Václav
Kadlec, generální ředitel, předseda představenstva ALBATROS MEDIA, a. s.).

Paní Marie Kšajtová bydlí již několik let
v Roztokách, žije s námi Roztockými
společenským životem, účastní se různých akcí, je váženou členkou naší ZO
SPCCH.
Mohli jste se s ní setkat již na dvou Klubových setkáních v Klubu seniorů, kde
jsme si povídali o pohádkách, knížkách
pro děti, které píše, ale především o večerníčcích, na nichž dlouhá léta v České tele-
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vizi pracovala (např. Včelí medvídci, Byla
jedna koťata…).
Ocenění, které jí bylo uděleno za literární práci věnovanou dětem, nás moc těší
a srdečně jí k němu blahopřejeme.
Poslední knížka, jež jí zatím vyšla, se
jmenuje Zuzanka v Dalekoširoku, a pokud
se o ní chcete dozvědět více, přijďte v pátek 1. června 2018 na Den dětí na Tyršově
náměstí v Roztokách. V rámci programu

je pro vás a vaše děti připraveno čtení
z této knížky, autogramiáda autorky a minisoutěž, kde mohou děti tuto knížku vyhrát. 
l

Vlaďka Drdová

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

KULTURA
KULTURNÍ KALENDÁRIUM – KVĚTEN–ČERVEN
9. 2. – 20. 5.

Viděno rukama – hmatová výstava, sochařské dílo Marie Leontovyčové

Malá výstavní síň,
Středočeské muzeum, Roztoky

9. 3. – 8. 7.

Barevný svět – kouzlo barev v přírodě i lidské společnosti, interaktivní výstava

Velká výstavní síň,
Středočeské muzeum, Roztoky

13. 4. – 12. 8.

Vysoce ctěná slečno / Můj milý. Desatero mužů na paletě života Zdenky Braunerové.
Výstava děl výtvarníků z okruhu Zdenky Braunerové k 160. výročí narození malířky

Středočeské muzeum, Roztoky

27. 4. – 28. 10.

Příběhy Tichého údolí. Osudy zpečetěné hákovým křížem, srpem a kladivem – výstava
mapující historii roztockých vil

Středočeské muzeum, Braunerův mlýn,
Riegrova ulice čp. 5

18.5.
Ne

Muzejní noc – přijďte zažít muzeum všemi smysly
Od: 19.00 hod.

Středočeské muzeum, Roztoky

26. 5.
So

Pohádkový les
Od: 10.00 hod.

Tiché údolí, za Maxmiliánkou, Roztoky

28. 5.
Po

Tanec na zámečku – vystoupení Studia Po špičkách
Od: 18.00 hod.

Středočeské muzeum, Roztoky

2. 6.
So

Výstava modelové železnice Vysočany v Roztokách
Od: 10.00–17.00 hod.

Klubovna KŽM, na vlakovém nádraží
Roztoky

2. 6.
So

Festival Zámeček 2018 – vstupné dobrovolné, deskové hry, výtvarná dílna, pletení
košíků, dobrovolní hasiči Od: 12.00 hod.

Středočeské muzeum, Roztoky

7. 6.
Čt

Přednáška Jak funguje mozek
Od 17 hod.

Klub seniorů, Havlíčkova 713

8. 6. – 18. 11.

Československý kolek – výstava kolků a kolkových známek od první republiky po
dnešek

Středočeské muzeum, Roztoky

9. 6.
So

Bleší trh na Tyršově náměstí, více na www.blesak–roztoky.cz
Od: 9.00–15.00 hod.

Tyršovo náměstí, Roztoky

9. 6.
So

Správný český bigbít – taneční zábava se skupinou TYP
Od 19.00 hod.

Letní scéna U Šraněk, Roztoky

9. 6.
So

V. ročník jazzového open–air festivalu Přílepské ladění
Od: 14.00 hod.

Velké Přílepy (na louce v centru)

9. 6.
So

Svátky hudby s Kateřinou Javůrkovou a Filharmonickým komorním orchestrem
Od: 17.00 hod.

Středočeské muzeum, Roztoky,
nádvoří zámku

10. 6.
Ne

Zahradní slavnost – hry, soutěže pro děti, stavba a dobývání Hradu, malování apod.
Od: 15.00–17.00 hod.

Husův sbor, Roztoky

10. 6. – 17. 6.

Na půdě – výstava prací výtvarných kroužků sdružení Roztoč

Středočeské muzeum, Roztoky

16. 6.
So

Pivní slavnosti 2018
Od: 14.00 hod.

Park na Tyršově náměstí, Roztoky

20. 6.
St

Zahradní slavnost MŠ a ZŠ Únětice – Studio Po špičkách

MŠ Únětice

24. 6.
Ne

Koncert Marika Singers

Hotel Academic

Městská knihovna informuje
BELETRIE

Viewegh, M., Muž a žena
Ferrante, E., Geniální přítelkyně. Příběh
ztracené holčičky: dospělost, díl čtvrtý
Keleová-Vasilková, T., Jsi jako slunce
DETEKTIVKY

Nesbø, J., Macbeth
Brynza, R., Do posledního dechu, další
případ Eriky Fosterové
Mankell, H., Švédské holínky
Pennyová, L., Světelný klam: případy vrchního inspektora Gamache
PRO DĚTI

Peroutková, I., Anička a cirkus, Anička
a Velikonoce, Anička a divadlo
Stewnerová, T., Lili Větroplaška: Se slony

KVĚTEN 2018

nemluví!, Lili Větroplaška: Tygřice se
do lvů nezamilovávají
Lomová, L., Anča a Pepík
NAUČNÁ

Turnerová, K., Moje zero-waste
kuchyně
Roitteová, L., Růže milují česnek: netradiční a zábavná příručka pro zahrádkáře
Wohlleben, P., Tajná síť přírody: jak stromy
vyrábějí mraky a žížaly regulují divoká
prasata
AUDIO

Hawkins, P., Do vody
Backman, F., Muž jménem Ove
Prokop, B. J., Zikmund Lucemburský
Prokop, B. J.,Václav IV. Tajná kronika

HRY

Neobvyklí podezřelí
Bang!
Ypsilonie
Cortex pro děti
PROGRAM V KVĚTNU
n 17.

5. Deskohraní potřetí (15.00–19.00)

n 30. 5. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)

s knížkou Myší kožíšek

Informace o programu a mnoho dalšího
můžete zjistit osobně v knihovně, na plakátovacích plochách města či na webu
l
knihovna.roztoky.cz 
Za městskou knihovnu

Tereza Náhlovská
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Školní okénko
Vážení rodiče,
předposlední měsíc školy začal – školní
akademie, přijímací testy na střední školy
a zápisy prvňáčků jsou za námi a školy
v přírodě a poslední projekty, výlety a exkurze před námi. Největší akcí bude Festival řemesel a Den otevřených dveří, které
škola pořádá na počest výročí významné
osobnosti Roztok – Zdenky Braunerové.
Také jsme byli velmi úspěšní v různých
vědomostních soutěžích i ve sportu, takže
v okénku možná objevíte i jméno svého
potomka.
Věra Zelenková

Mezinárodní matematická
soutěž Pangea
I v letošním roce se naše škola úspěšně zúčastnila mezinárodní matematické soutěže
Pangea. Celkem 199 žáků ze 4. až 9. ročníků potrápilo své hlavičky náročnými otázkami. Přímý postup do finále, které se bude
konat 11. května, vybojoval David Kunc
z 5. A, který se umístil na 3. místě v kraji
a celkově na 18. místě v celé republice. Další postupující se stala Daniela Krásná
z 9. A, která obsadila skvělé 1. místo v kraji
a 6. místo v republice. Velké uznání patří
také Kamile Černíkové ze 4. A, která se
umístila na 8. místě v kraji, avšak finále jí
uniklo o pouhé jedno procento.

Matematický klokan

I letos se naše škola účastnila matematické
soutěže Klokan. V kategorii Cvrček určené
pro žáky druhých a třetích ročníků dopadlo pořadí následovně – 1. místo / 73 bodů
získala Lucie Ryšlinková, 2. místo / 72 bodů
obsadila Olga Slavatová a na 3. místě s 68
body se umístil Václav Valo.
Žáci čtvrtých a pátých ročníků se umístili
následovně: Kateřina Matoušová 1. místo /
120 bodů, Lucie Bohdanecká 2. místo
/115 bodů a Nela Trešlová 3. místo / 114 bodů.
V kategorii Benjamín určené pro 6. a 7. ročníky skončilo pořadí následovně: Jan Jelínek
1. místo / 91 bodů, Maxmilián Klouček
2. místo / 81 bodů, Natalie Angelis 3. místo /
77 bodů.
Poslední kategorie Kadet dopadla takto:
Vít Běhounek 1. místo / 94 bodů, Daniela
Krásná 2. místo / 87 bodů, Jakub Ratiborský 3. místo / 78 bodů.
V okresním kole se žáci ve svých kategoriích umístili následovně: Kateřina Matoušová získala 1. místo a Lucie Bohdanecká
obsadila 3. místo. Jan Jelínek získal místo
sedmé a Vít Běhounek čtvrté.
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Všem vítězům srdečně gratulujeme a těšíme se na kolo krajské.

Tereza Náhlovská

Úspěch v dějepisném klání

Naše základní škola se i letos zúčastnila
olympiády v dějepise s tématem „To byla
první republika“. Nejúspěšnější roztockou
soutěžící se stala Sabina Korbelová z deváté třídy, která se probojovala až do krajského kola a ve velké konkurenci vybojovala
13. místo. Gratulujeme!!!
Marie Hykešová

Paralympijský školní
den v 6. A

Na podporu inkluzivního vzdělávání žáků
se specifickými potřebami v oblasti pohybových aktivit proběhl na naší škole tzv.
Paralympijský školní den. Toto o něm napsala do slohu, kde se učíme o tvorbě mediálního sdělení, žákyně 6. A:
V pondělí 16. dubna se 6. třídy a jedna
osmá zúčastnily Paralympijského školního
dne. Každá třída se rozdělila na dvě skupiny a mohlo se začít!
Na programu byla beseda s paralympijskou vítězkou Evou Kacanu, poté následoval hod na cíl – boccia a hned na to jsme si
vyzkoušeli, jaké je to být slepý. A nakonec
vozíky. Projeli jsme se na ortopedickém
vozíku i sportovním, na kterém jsme si zahráli basketbal. Na úplný závěr si pro nás
organizátoři připravili překvapení v podobě basketbalu na vozících – žáci proti učitelům. Zápas skončil nerozhodně.
Den, který pořádala společnost APA,
jsme si užili a zjistili jsme, že žít s handicapem není jednoduché.
Alena Pižlová, 6. A

Školní sportovní
liga – úspěchy ZŠ
Žáci ZŠ Roztoky se úspěšně zúčastnili několika turnajů ve ŠSL. Družstvo volejbalistek z druhého stupně obsadilo na turnaji
v Černošicích 20. března pěkné 3. místo.

Ve stejné věkové kategorii obsadili chlapci
22. března druhé místo.
Krásné druhé místo získali také chlapci
ve stolním tenise na turnaji v Rudné
5. dubna. Naši školu reprezentovali Alexandr Fišman, Vojtěch Šturm, Matyáš Šimon a Jonáš Vágner.

Pocta Zdence Braunerové

K příležitosti 160. výročí narození malířky
Zdenky Braunerové se naše škola rozhodla
do následujícího školního roku vykročit
pod názvem Základní škola Zdenky Braunerové. Proto chceme také v letošním školním roce uspořádat řemeslný festival, jenž
chceme věnovat právě řemeslům, která
byla součástí roztockého života v 19. století. Harmonogram akcí je následovný.
V neděli 13. května od 11 do 15 hodin
proběhnou v prostorách základní školy
pod vedením lektorů řemeslné dílny. Můžete si vyzkoušet malování na sklo, vyrobit
si dřevěnou hračku, upéct perníky a bábovky na Dni otevřených dveří, vyzkoušet
si různé grafické techniky tisku či zhlédnout vystoupení žáků 5. B.
V úterý 15. května se dveře školy otevřou
veřejnosti. Přichystány budou výstavy prací našich žáků i různá hudební a divadelní
představení. Odpoledne bude zakončeno
třídními schůzkami tříd sídlících v roztocké školní budově.
Na 1. polovinu června – 12. a 14. 6. –
jsou přichystány dvě dílny, jedna z nich se
bude věnovat malbě v plenéru, druhá pak
vyšívání dle předloh s tradičními motivy
Slovácka.
Doufáme, že Zdenčin odkaz bude
na půdě naší školy stále živý, protože setkání s touto zajímavou osobností je obohacující v mnoha směrech a ohledech i v dnešním, mnohdy uspěchaném světě kolem
nás.
Školní projekt Pocta Zdence Braunerové
je součástí plánované výstavy „Vysoce ctěná slečno / Můj milý... Desatero mužů
na paletě života Zdenky Braunerové“
ve Středočeském muzeu v Roztokách.  l
Za školní přípravný tým se na vás těší

Petra Červinková, Jitka Ramdanová,
Jitka Panenková, Marie Bartulíková
a Valerie Čermáková.
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Konec školního roku nejen v Lexiku
Gratulujeme všem absolventům našich kurzů Přípravy na přijímací zkoušky, kteří byli přijati! Příští rok budeme pokračovat pro další ročníky.

Asistent pedagoga – 
pilotní kurz  

Logopovídání

Pilotní zahájení nového kurzu
Asistent pedagoga bude probíhat od 2. 6. a poběží až do
28. 10. 2018 v prostorech
Lexiku pod hlavičkou společnosti iNSiGNiS, s.r.o. Tato
společnost je úspěšně na světě
od roku 1999. Věnuje se vydávání knih, publikační činnosti,
celoživotnímu vzdělávání, již
mnoho let je pověřenou osobou pro výkon státní zkoušky
na rekvalifikaci Chůva pro děti
do zahájení školní docházky.
Připravuje semináře a certifikace autorizovaných osob pro
další profese.

Celý tento školní rok probíhají úspěšně
kurzy Logopovídání. Pondělní odpoledne
od 15.45 je určeno dětem ve věku 4 let,
čtvrteční kurz je od 15.15 pro děti 5–7 let.
Během kurzu probíhá nácvik výslovnosti,
ale i další dovednosti k ní potřebné.
Do kurzu je možné přistupovat průběžně,
protože základní „balíček“ je na dobu
10 týdnů. V rámci kurzu je konzultace
v poradně jako bonus.

Máme skvělé lektory
nejen na tábory
Naše šikovná lektorka Logopovídání povede i letní tábory. Jeden z nich, Z pohádky
do pohádky (poslední srpnový týden), je
zaměřený právě na komunikaci s důrazem
na rozvoj řeči.
Další letní příměstský tábor Malý objevitel s angličtinkou povede kromě ní i naše

milá dětská psycholožka, zkušená táborová
harcovnice, a tak děti budou ve skvělých
rukou.

Chce se vaše dítko
naučit řídit auto?
No mám samozřejmě na mysli to dálkově
ovládané... RC Freeride Land tábor je sice
primárně určen dětem, které mají svůj model RC auta a rády by se zdokonalily
ve svých schopnostech jej řídit, ale i pro
všechny ty, které by se s nadšením zapojily
do ručního modelování dráhy pro RC auta
v přírodě.
Více na www.lexik.cz i na Facebooku.
Pište na info@lexik.cz nebo volejte
na 739 034 000 (poradna), 739 035 000 (recepce).
l
Těšíme se na vás v Lexiku.

>/dd>E'>E
Hledáme paní učitelku pro třídu
prvňáčků

 kvalifikovaný pedagog
pro 1. stupeň ZŠ nezbytností
 znalost anglického jazyka a Hejného
metody výhodou
 škola se nachází u Prahy vobci Úholičky
Nabízíme
 práci smalou třídou dětí vnově vznikající
škole
 velmi dobré platové ohodnocení (12.–ϭϯ͘
platová třída 
a další zaměstnanecké výhody)
 podporu DVPP, skvělé zázemí školy,
mladý pedagogický kolektiv

V případě zájmu zasílejte CV a motivační dopis
ĞŵĂŝůĞŵŶĂŝŶĨŽΛůŝƚƚůĞͲĞŶŐůĂŶĚ͘Đǌ


Poslední dvě volná místa pro prvňáčky
ǀĞškolníŵƌŽŬϮϬϭϴͬϮϬϭϵbilingvním programu
pro více info volejte: 733 661155
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Mgr. Lenka Červenková

Forma studia nového kurzu
bude e-learningem, ale i prezenčně, což se osvědčilo při
kurzu pro profesní chůvy. Více
najdete na www.insignis.cz

ÚHOLIČKY

INZERCE

Roztocká 6

PRODEJ rodinného

domu v Roztokách - Žalov

Mgr. Filip Tretiník
realitní makléř

608 055 943
ﬁlip.tretinik@re-max.cz
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Závěr školního roku ve Studiu Po špičkách
Bývá dobrým zvykem, že s koncem školního roku se ve Studiu Po špičkách připravuje závěrečné představení, kde se prezentují všechny skupiny od nejmenších dětí až po nejstarší tanečnice. Letos můžete tanečnice Studia Po špičkách
vidět tančit v Roztokách už v květnu. A to hned dvakrát.

V rámci programu Muzejní noci ve Středočeském muzeu budou 18. května 2018
na nádvoří a v exteriérech zámečku účinkovat vybrané skupiny. Program celé muzejní noci začíná už v 19 hodin, ovšem
na tanec si budete muset počkat až po
21. hodině na tmu, kterou prozáří nejen
živý hudební doprovod, světlo z divadelních reflektorů, ale i videoprojekce výtvarně dotvářející scénickou podobu tance.
V pondělí 28. května 2018 od 18 hodin
budete moci zažít atmosféru roztančených
zámeckých prostorů znovu. Tentokrát při

závěrečném představení Studia Po špičkách, které má příznačný název Tanec
na zámku. Osm skupin tanečnic a tanečníků od předškolního věku až po studentky
středních školy ze souboru Po špičkách
chystají zcela nové choreografie. Jste srdečně zváni k setkání s námi a tancem, občerstvení je během večera zajištěno.
Aktivita Studia Po špičkách s koncem
května pro tento školní rok nekončí. Výuka
bude pokračovat ještě čtrnáct dní, během
kterých se mimo jiné některé tanečnice zúčastní ve Varnsdorfu 20. ročníku otevřené-

ho festivalu scénického tance Tanambourré 2018. Účast Studia Po špičkách na této
pravidelné akci je už také tradicí.
V květnu (15. a 22. 5.) a v červnu (5. a 12. 6.)
taktéž budou stále probíhat únětické úterní
hodiny Elegance v pohybu neboli taneční
setkání pro dospělé (podrobnosti naleznete na webu nebo Facebooku studia).
Od 14. června 2018 bude postupně
ukončena výuka jednotlivých skupin, předána vysvědčení a 20. června zatančí ještě
jednou 8., 6., 5. a 3. skupina na Zahradní
slavnosti ZŠ a MŠ Únětice.
Budeme se těšit na viděnou se všemi diváky a příznivci tance i Studia Po špičkách.
Další podrobné a aktuální informace naleznete na www.tspospickach.cz. 
l

Jaro ve Václavce
máte menší ratolesti, nabízíme hlídání
k vám domů, pak přechod do školkového
režimu. Děti jsou u nás spokojené jak
v herně, tak na zahradě a denně na procházce. Zpíváme s klavírem a kytarou, tancujeme, každý den něco vyrobíme
ve 14denních tématech.
Jezdíme do Prahy do divadla a do planetária, chodíme na výstavy do zámečku
vždy s lektorkou a připraveným doprovodným programem, učíme se vnímat střídání
ročních období a svátků během roku.

Dětem nabízíme od 3 let samostatný plavecký kurz ve Via Vestře, kde je doprovázíme a postaráme se.
V květnu nás čeká Dílnička ke Dni matek a výjezd na loutkovou pohádku divadla
Pruhované panenky do Prahy.
Přijďte se k nám podívat a ucházejte se
o místa na nový školní rok – zápis už probíhá.
Více na www.hlidanivaclavka.webnode.cz

S blížícím se koncem školního roku sbíráme malé i velké poklady toho, co jsme
společně během roku vytvořili. Je pro nás velkou radostí, když to, co v kroužcích vzniká, putuje dál, dotváří krajinu kultury a umění, kterou tu společně
vytváříme, a pomáhá nám být v Roztokách doma. A přináší spoustu příležitostí
k tomu se setkat – můžete přijít, i když Roztoč jinak třeba vůbec neznáte.

dostí, která nás čeká. Výstava bude otevřena od 13. do 17. června, takže pokud
nestihnete vernisáž, máte možnost si díla
užít v tomto čase. Svá díla budou vystavovat děti z výtvarných ateliérů Barevný
ateliér (Alena Trávníčková), Semišová
myš (Dora Krátká), Kanárci (Martina
Štochlová) a Keramika (Andrea Angelová).

Jaro jsme ve Václavce přivítali Velikonoční
dílničkou pro rodiče – barvila se vajíčka
všemožnými způsoby, skládal košíček
na ně, děti si odnesly sladkou odměnu. Rodičům i prarodičům jsme předvedly, co se
děti naučily k jaru a Velikonocům – básničky o kytkách, předvádění ptáčků
na hnízdě a naše oblíbená jarní hymna –
Zalejeme, zasadíme. Také si odnesly všechny březnové dekorace, které jsme vyrobili.
Jsme malá školka rodinného typu, stabilní kolektiv a 8 let zaběhlé hlídání. Pokud

l

Mgr. Irena Čermáková

ROZTOČme se k létu

Královničky – 
21. května od 17.00
Cesty spojení umění s každodenním životem jsou vyšlapané od našich předků, často
stačí jen natáhnout ruku a vzkřísit to, co tu
dávno je někde hluboko uložené.
Kroužek / folklorní společenství Roztoč Kolečko spolu se sborem Rezekvítek
a tanečním kroužkem Tanlalé spolu oživí
prastarý svatodušní zvyk Královniček, které obcházejí se zpěvy a vinšovačkami město. Celé město obejít nezvládneme, ale oblast okolo Jungmannovy
ulice ano.
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Jarní koncert – 30. května 2018
Koncerty pěstujeme jako milé a přívětivé
setkání malých i větších muzikantů
z kroužku Flétna (vede Adam Janoušek
a Martina Bernášková), Klavír (Marie Ratiborská), Klarinet (Matěj Heinzl), Harmonika a Kapela (David Lomič), Housle
(Anežka Konečná) a sboru Rezekvítek pod
vedením Jany Vöröšové.

Výstava Živly a živlové – 
10. června 2018
Oslava výtvarných děl a jejich tvůrců
na půdě roztockého zámku je další ra-

Reprezentujeme Roztoky
v uměleckém světě
Vypískali jsme si 1. místo na Flautohrách
Tedy vypískala ho Nela Křížková pod vedením Adama Janouška. A soubor Roztočtí
pištci se umístil ve své kategorii třetí.
Na IX. ročníku soutěžní přehlídky ve hře
na zobcovou flétnu Teplické flautohry 2018,
konané 21. dubna 2018 v Teplicích, jsme
získali tato ocenění:

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

ŠKOLY, ŠKOLKY etc.
1. místo Nela Křížková – solo hra v nejmladší kategorii
3. místo pro soubor Roztočtí pištci – Radka Kristová, Kateřina Matoušová, Bára
Součková, Kateřina Čermáková, Eliška
Šantorová, Klára Chobotová, Antonín
Skružný

Pojďte s námi do POHÁDKY  

Čarodějky ke svačince

Dětský divadelní soubor Jen tak na svačinku pod vedením Dorky a Adama Krátkých
se s představením ČARODĚJKY zúčastnil
pražské přehlídky dětského divadla Otvírání 2018, 21. až 22. 4. v Karlínském Spektru a Studiu Alta.

Animace na stupních 
vítězů
Pohyblivé obrázky z dílny Anima Roztoč
se opět umístily na soutěžích Zlaté slunce
a Junior film! Různá ocenění získaly následující filmy, které můžete vidět na webu
nebo FB Roztoče. V rámci soutěží je několik samostatných cen a porot, takže se nám
trochu nakumulovala umístění:
Obstojná trafika Kristýny Jelínkové –
1. místo a 3. místo a ještě 2. místo a Cena
Rychnovské osmičky

Herkules Honzy Čermáka – dvakrát
2. místo
Indiánský boj Honzy Čermáka a Lukáše
Vrány – čestné uznání s postupem
l
Všem tvůrcům gratulujeme! 
Za Sdružení Roztoč

V naší školičce Pohádce vítáme jaro vynesením Morany,
vyráběním zoo, dopravní
školičkou nebo oslavou Velikonoc s barvením vajíček.
Hřiště a zahrádku jsme postupně přizpůsobili i menším
dětem a nakoupili spoustu
nových hraček a herních
prvků.
Děti se nám mohou hlásit
jak na letní prázdniny, tak
na nový školní rok. Pár míst
ještě zbývá!
Neváhejte a přijďte se
po předchozí domluvě
k nám podívat a vyzkoušet,
zda by se vám u nás líbilo.
Volejte na číslo 777 977 244
– Jana Buštová.
Těšíme se na vás – paní učitelky, děti i zvířátka.


l

Jana Suchopárková

Zuzana Šrůmová

INZERCE

Roztoky
2. 6.
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Az umru, zasadte na mne tresen
Proč je dobré o smrti hovořit, i když se zdá ještě daleko?
Může být pro nás setkání se smrtí posilující zkušeností?
Je možné přistupovat laskavě a moudře i k tomu, čeho se lidé běžně obávají?
O kurzu
Přijďte si vyzkoušet, jaké to je, když se o “těžkém” tématu mluví s lehkostí — když odložíme své zábrany,
abychom mohli být na náročné věci spolu. Během jednoho dne společně prozkoumáme různé cesty, jak
komunikovat se svými blízkými o konci života a posledních přáních. Zorientujeme se v tom, co nás od
důležitých rozhovorů odrazuje a co nám naopak pomáhá být i vůči smrti otevření, kreativní a plní života.

Co si můžete z kurzu odnést
- různé způsoby, jak se svými blízkými otevřít téma posledních přání
- rozvinutí schopnosti doprovázet své blízké v těžkých obdobích, když ztrácí někoho důležitého či

VIZITKY, LETÁKY,
PLAKÁTY, BANNERY,
BROŽURY
objednejte on-line,
vyzvedněte
osobně
na Suchdole

sami umírají
- prozkoumání svého vztahu ke smrti v bezpečném prostředí
- rozvinutí otevřeného, moudrého a odpovědného přístupu ke konci života
- schopnost uspořádat smysluplné poslední rozloučení — praktické know-how o organizaci pohřbu

O lektorkách
Blanka Javor Dobešová a Monika Suchánska jsou zakladatelky organizace Ke kořenům, která se
věnuje přírodnímu pohřebnictví. Doprovázejí pozůstalé při organizaci osobitých posledních rozloučení.
Před třemi lety založily v Praze první český přírodní hřbitov Les vzpomínek, kde se ukládá popel
zemřelých ke kořenům stromů.

Místo

Roztoky, Ateliér Sdružení Roztoč, Jungmannova (na dvorku za knihovnou)

Datum

sobota 2. června 2018 od 10 do 17 hodin (s hodinovou pauzou na oběd)

Cena

200 Kč

Přihlášky

www.roztoc.cz

Ke Kořenům
www.kekorenum.cz

KVĚTEN 2018

Akci pořádá Sdružení Roztoč spolu s Městem Roztoky,
a je finančně podpořena Městem Roztoky.
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Fotbal v Roztokách, jaro 2018
Právě začala jarní část fotbalové sezony 2017/2018.
Bude náročná hlavně pro naše Áčko, které se pokusí zachránit nepříliš povedenou podzimní část a udržet se v okresním přeboru. Hráči, trenéři i my všichni
ostatní uděláme vše pro to, aby se to podařilo. Kvalitní zimní příprava a čtvrté
místo v zimní lize by tomu měly napomoci.
Vidíme i stále se lepšící mládežnická mužstva pod vedením zkušených trenérů, kteří
si neustále rozšiřují svoji trenérskou kvalifikaci. Téměř všechna mužstva mládeže se
zúčastnila různých zimních lig, ve kterých
zvítězila. A to se těchto soutěží účastnila
mužstva z vyšších soutěží.
Proběhlo také kvalitní zimní soustředění,
jež jistě také napomůže nejen k lepším
výsledkům, ale především ke stmelení
party.

1. ročník fotbalového 
letního kempu  
termín:
pondělí 23. 7. – pátek 37. 7.
(bez ubytování)

n

místo:
SK Roztoky, Tyršovo náměstí

n

n

vhodné pro děti 7–12 let

podrobnější informace na
www-trener-barta.cz
nebo 603 42 10 84

n

Stále doplňujeme naši členskou základnu
především o malé fotbalisty. A tady vyvstává jeden velký problém a tím je nedostatek hracích a tréninkových ploch.
Navíc musíme část domácích zápasů jarní
sezony odehrát na vypůjčených hřištích
z důvodu rekonstrukce areálu Sokola Roztoky. Ale všichni se s tím perou statečně.
Velký dík patří především fotbalovému oddílu Velkých Přílep, který nám hřiště na zápasy i tréninky zapůjčil.
V létě se uskuteční na našem hřišti příměstský fotbalový kemp pro mládežnické
kategorie. Zveme všechny členy fotbalového oddílu, ale i kluky a holky, kteří fotbal
nehrají, ale chtěli by si fotbalové tréninkové metody vyzkoušet na vlastní kůži, aby
neváhali a hlásili se. Rádi je uvítáme.

Na jaře opět proběhne nábor nových fotbalistů. Ten minulý měl velký úspěch
a ohlas mezi dětmi, proto ho nyní zopakujeme. Termín se včas dozvíte, ať už z Odrazu, ze stránek fotbalového oddílu nebo
z letáků, vyvěšených na plakátovacích plochách, ve školách apod.
Uskutečnila se další valná hromada. Máme
staronového předsedu a částečně obměněný výbor.
Chtěl bych vás proto pozvat na všechny
jarní zápasy našich mužstev. Data jejich
konání si můžete přečíst na našich webových stránkách (www.skroztoky.cz) nebo
na plakátech, které budou pravidelně rozmísťovány na plakátovacích plochách.
l


Ing. Tomáš Novotný
předseda SK Roztoky

Mistráky a letní kurzy
Začalo nám období tenisových utkání
družstev, takzvaných „mistráků“ – náš
klub SK Žalov nasadil do soutěží 4 dětské
a mládežnické týmy, kterým můžete přijít
fandit na domácí utkání vždy v sobotu
a v neděli. Nejmladší minitenisté (do 7 let)
hrají v neděli od 14.00, babytenisté
(8–9 let) v sobotu od 14.00, mladší žactvo
(10–12 let) v neděli od rána a starší žactvo
(13–14 let) v sobotu od rána do odpoledne.
Když mistrák není, můžete si samozřejmě přijít zahrát tenis vy, případně máme
připraven i pétanque a stůl na ping-pong.
K tomu nemůže chybět občerstvení –
v teplých letních dnech určitě přijde
k duhu zmrzka a pro dospělé točené pivko
nebo osvěžující střik. Umíme uspořádat

i dětskou oslavu s bazénkem a skákacím
hradem. Bližší informace na telefonu
775 131 613.
Závěrem mám pro všechny děti pozvánku na naše letní intenzivní kurzy, které
probíhají celé léto v žalovském areálu. Kurzy nejsou zaměřeny jen na tenis, ale
i na další sporty (míčové, atletika…), takže
přihlásit se může opravdu kdokoli. Pro děti
je připravena 3krát denně strava, pitný režim a bazének k osvěžení a odpočinku.
Z našich kurzů namátkou vybírám tenis
s gymnastikou od 16. 7. nebo tenis s cyklistikou od 23. 7. Přihlášky na www.tenis-skola.cz/sportovni-akce/akce 
l
Se srdečným pozdravem

n Prodejna

n Cestovní

Jan Šrámek

předseda SK Žalov

Soukromá inzerce
n Domácí

potřeby–Elektro v Žalově přijmou prodavačku i na zkrácený pracovní
poměr. Bližší informace na tel. 602 320 324
nebo na prodejně.
n Rodina koupí byt 3+kk zde v Roztokách
do 4,2 mil. Tel. 725 179 965
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pekárny v Roztokách přijme
prodavačku na 2 dny v týdnu a dvě soboty
v měsíci. Bližší informace na tel. 606 511 308
n Pekárna v Roztokách přijme provozního.
Nástup možný ihned. Dobré platové ohodnocení. Bližší informace na tel. 777 311 513

agentura CA AC hledá pro pobočku na Tyršově náměstí v Roztokách referenta cestovního ruchu. Administrativní
dovednosti, zodpovědnost, samostatnost,
příjemné vystupování.
l
Kontakt: info@caac.cz, 728 303 278

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

LETNÍ PNEU

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

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

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

Vítěz testu ADAC / AUTOBILD

PNEUSERVIS: +420 220 911 128

AUTOSERVIS: +420 233 910 042

Prodej pneu a disků za internetové ceny!

www.superpneu.cz

PRODEJNA: +420 220 515 853

www.autohouser.cz

