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přímo od výrobce!
Dodání od 5 do 9 dnů!
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777 208 491
info@har.cz
www.har.cz
Po předložení
tohoto inzerátu

2

inz HAR_A6 vyska_2020.indd 1

SLEVA 15 % z celkové ceny.
12.03.20 10:10

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

ÚVODEM
OBSAH:
ÚVODEM
Virus oponou trhnul | J. Drda

3

Omluva a poděkování | V. Drdová

3

INFORMACE Z RADNICE
Slovo starosty | J. Jakob

4

Dubnové zasedání zastupitelstva | J. Jakob

4

Dubnová městská rada | T. Novotný

5

Květnová městská rada | T. Novotný

5

Z deníku Městské policie
Roztoky | P. Vevera 

6

téma měsíce
8

foto: Ing. Vladimír Vrána

Slavit, či neslavit? | S. Boloňský

Prvomájový průvod v Nádražní ulici v Roztokách, 1960

Odloučení Žalova od Roztok a opětovné
sloučení po jednom století | E. Sodomová

9

HISTORIE MĚSTA
Zánik restaurace Ajmovka
ve stínu pandemie | S. Boloňský

10

Virus oponou trhnul
S celosvětovou pandemií se v různých zemích vypořádávají
různě. Nejvíc na to vyzráli v nejmenované asijské zemi, kde se
koronavirus zakázal. Prostě neexistuje. Jak jednoduché.
Hlava jiného státu zase navrhuje léčit epidemii vodkou.
A ještě jiný umí pružně měnit své hlášky podle okamžitého
stavu, takže od původního postoje, že se to týká jenom jednoho člověka, který přiletěl z Číny, se postupně propracoval až
k prohlášení, že to je pandemie, že to věděl dřív než kdokoli
jiný a že pouhých 200 000 mrtvých bude znamenat, že odvedl dobrou práci. A další
statečný politik tak dlouho epidemii bagatelizoval, až skončil na jednotce intenzivní
péče a na kyslíku.
Ale nechme starosti a pošetilosti mocných jim samotným. My ostatní prožíváme
zvláštní období. Pan Huk si dále v čísle pochvaluje, jaké v Roztokách zavládlo ticho.
Já se přiznám, že ty vyprázdněné ulice na mě působí spíš depresivně.
Lze samozřejmě nezvyklou situaci využít k jiným činnostem. Já jsem například
znovu objevil kouzlo četby knih, na které se mi doma již léta jenom prášilo, protože
jsem na čtení neměl čas. Chtělo by se mi také napsat, že se člověk může po večerech
konečně věnovat své rodině, ale jelikož jsou mi známy čerstvé důsledky ponorkové
nemoci v několika rodinách, nebudu provokovat.
Snad se život již brzy začne vracet do obvyklých kolejí. I když je nutno si přiznat,
že úplně tytéž koleje to nebudou. Virus oponou trhnul a změněn je svět.
Přinejmenším se nám dostalo náznaku, že některé ty koleje jsou slepé a my bychom měli hledat výhybku.
Preventivní opatření umrtvila veškerý společenský život. A když se nic neděje,
v podstatě není o čem psát. Výsledkem je nejtenčí číslo Odrazu za poslední roky.
Nicméně to, co v něm čtenáři obvykle hledají, najdou i tentokrát, byť v menším
množství.
l
Příjemné počtení. Snad to za měsíc bude veselejší. 


Jaroslav Drda
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V minulém čísle Odrazu jsem
v informacích o našich školách
a školkách psala mimo jiné
o tom, jak nás kolektiv MŠ Přemyslovská vytrvale zásoboval
nádhernými a dokonale ušitými
rouškami. Napsala jsem, že se
do šití roušek zapojily paní
učitelky, ale správně jsem měla
napsat, že hlavní švadlenky
a vůdčí osobnosti týmu šiček
MŠ Přemyslovská byly paní
kuchařky. Místo vaření pro děti
vytáhly šicí stroje, paní ředitelka
prala a žehlila, sháněla materiál
a byla s  dalšími učitelkami
k ruce podle potřeby.
Tak ještě jednou moc děkuji.
Dámy, jste skvělé. 
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INFORMACE Z RADNICE

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, prožili jsme další měsíc v době, která
je poznamenaná důsledky šíření čínského viru. V první řadě
chci všem moc poděkovat. Děkuji všem, kteří pomáhají,
všem, kteří jsou v první linii, všem, kteří jsou ohleduplní
ke svým blízkým. Díky vám všem jsme to zvládli! Děkuji!

Co je skutečně důležité?

To si nyní všichni začínáme uvědomovat.
Vedlo se nám dlouhou dobu dobře a málo
jsme si toho vážili. Nyní víme, že téměř vše
je pomíjivé. Důležité je především zdraví
a společnost našich blízkých. Je dobře, že si
nyní více než předtím uvědomujeme, že
láska a pomoc ostatním je na prvním
místě. Již nyní se ukazuje, že si budeme
více vážit toho, co pro nás bylo doposud
samozřejmostí – setkávání s přáteli, návštěv a času stráveného s našimi rodiči,
procházek, zábavy, návštěv divadel či cest
do zahraničí. Jak se ukázalo, nic z toho
není samozřejmé samo o sobě.

Uvolňování opatření

Nyní se již všechna opatření uvolňují. Život je již opět veselejší a svobodnější.
I přesto si vás dovoluji požádat o zodpovědné chování a dodržování opatření a zejména hygienických zásad.
Postupně se otevírají i školská zařízení.
Rozhodli jsme se od 25. května otevřít
mateřské školy v plném rozsahu při dodr-

žení vládních opatření. Zda své dítko
do školky dáte, je samozřejmě na vašem
uvážení. Od stejného data se otevře první
stupeň základní školy. V tomto případě
musíme respektovat pravidla, která pro
provoz škol přijala vláda. Účast nebude povinná a děti musejí být rozděleny do maximálně patnáctičlenných skupin. To je velký
problém pro organizaci výuky, protože část
dětí zůstane doma a ty, které do školy přijdou, bude muset škola rozdělit do menších skupinek. V praxi to může znamenat,
že jedna třída bude rozdělena až do tří skupin (dvě ve škole a ostatní doma) a přirozeně jeden učitel nemůže být ve dvou třídách
a online zároveň. Bude to pro školu velmi
těžké období. Proto všechny moc prosím,
abychom se chovali ohleduplně a s úctou.
Věřím, že všichni pak toto období do
prázdnin zdárně zvládneme.
Proběhla schůzka zástupců rodičů, vedení školy a zařizovatele ohledně online výuky. Jsem rád, že byla velmi konstruktivní,
a všem účastníkům za to děkuji. Došlo
k dohodě na několika konkrétních opatře-

Dubnové zasedání zastupitelstva

V březnu se řádné zasedání zastupitelstva z důvodu krize
způsobené čínským virem nekonalo. To dubnové proběhlo
za speciálních opatření v tělocvičně základní školy.
Na programu byly jen nezbytné záležitosti.

Koupě strategických pozemků

Zastupitelstvo schválilo koupi pozemků
v Žalově v areálu bývalé cihelny a jednoho
pozemku v Roztokách na Tyršově náměstí. Jedná se o pozemky strategického významu, díky nimž město dokáže v budoucnu
zabezpečit své povinnosti v oblasti vzdělávání a další nezbytný rozvoj občanské vybavenosti. Jejich celková výměra dosahuje téměř 14 000 metrů čtverečních a celková
cena přesáhne 61 milionů Kč bez DPH. To
znamená, že nás metr čtvereční stál v průměru 4 389 Kč. Vcelku je to částka opravdu
velká, nicméně přínos pro budoucí rozvoj
města je velmi významný. Město v novodobé historii takovýmito pozemky bohužel
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nedisponovalo a jejich nákup je tedy velkým milníkem v historii našeho města.
Na část prostředků na nákup pozemků jsme
si vzali úvěr, který zastupitelstvo také schválilo. Úvěr pokryje 60 % nákladů, je schválený s úrokem 1,35 % a můžeme jej předčasně
splatit, o což se také budeme snažit. Bohužel
tato investice znamená, že nebudeme mít
nyní prostředky na to, abychom u nové školy ihned postavili tělocvičnu. Tu postavíme,
jakmile to městský rozpočet dovolí. Proto
na nově zakoupeném pozemku prozatím
postavíme hřiště s nafukovací halou. V půlročním horizontu chceme schválit záměr
na využití těchto pozemků. Samozřejmě
tomu bude předcházet veřejná diskuse.

ních, která povedou k dalšímu zlepšení. Je
třeba říct, že situace nebyla lehká pro nikoho. Zavádění online výuky nebylo jednoduché, ale všichni se shodli, že nyní již funguje velmi dobře. Rád bych poděkoval
všem pedagogům ve všech našich školských zařízeních za nelehkou práci, ke
které se postavili čelem. Stejně tak bych
rád poděkoval všem rodičům. Moc dobře
vím, že i jejich pomoc a práce s dětmi je
velmi důležitá.

Čeká nás ekonomická krize

Ta nebude lehká. Jako město se na ni chystáme. Přijali jsme rozpočtová opatření,
která snížila daňové příjmy o 20 % a tomu
odpovídajícím způsobem i městské výdaje.
Důležité bude, aby krizi zvládli podnikatelé a živnostníci. Bohužel naše vláda v tučných letech, když se nám dařilo, všechny
rezervy rozházela a rozdala, aby si zajistila
přízeň voličů. Podnikatelům a živnostníkům se nyní podpory od vlády nedostává.
l
Tak snad nebude o moc hůř. 
Srdečně
Jan Jakob
starosta města Roztoky

Rozpočtová opatření

Zastupitelstvo schválilo 18 rozpočtových
opatření, která se nashromáždila od začátku roku. Mezi nejzásadnější patří to, které
řeší nákup výše uvedených pozemků. Dále
jsme schválili balík opatření související
s očekávanou ekonomickou krizí způsobenou čínským virem. Ačkoliv odhady
poklesu ekonomiky se pohybují mezi 5 až
10 %, z hlediska opatrnosti jsme snížili
očekávané daňové příjmy o 20 %. To představuje více než 27 milionů Kč. Proto jsme
museli upravit rozpočet i na výdajové straně. Některé byť velmi očekávané investice
jsme prozatím přesunuli do adresných rezerv rozpočtu. Týká se to zejména rekonstrukce Šaldovy ulice a přístřešku
u přívozu. Situaci budeme pravidelně vyhodnocovat podle aktuálního vývoje,
a pokud by se z hlediska daňových příjmů
vyvíjela příznivě, tyto investice do rozpočtu plně vrátíme a zrealizujeme je.
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Společný školský obvod

Ještě před krizí jsme s Úholičkami dojednali dohodu o vytvoření společného školského obvodu. Znamená to, že do naší školy budou i nadále přijímány úholičské děti
a obec Úholičky nám bude za každé dítě
ročně platit dohodnutou částku. Dohoda je

to rozumná a dovoluji si za ni úholičské
paní starostce i zastupitelstvu poděkovat.

Rezignace na mandát zastupitele
V závěru zasedání oznámila Eva Frindtová,
že z důvodu stěhování rezignuje na svůj
mandát. Za její práci pro město, kterou za-

stupitelé ocenili potleskem, jí velmi děkuji!
Na příštím zasedání zastupitelstva složí slib
zastupitele Lukáš Hejduk.
l

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Dubnová městská rada
Rada města se sešla dvacátého dubna k projednání patnácti
bodů programu.

Zelená úvěrové smlouvě

Radní souhlasili se zněním úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou na částečné financování nákupů pozemků od společnosti
Trigema ve výši 44,7 milionů Kč a doporučili zastupitelstvu, aby smlouvu schválilo.
Rada vyslechla starostův rozbor finanční situace města a uložila odboru financí
připravit rozpočtová opatření, která souvisejí s koupí pozemků a s předpokládaným
nižším výběrem daní v souvislosti s koronavirem.

Dezinfekce zastávek

Rada souhlasila s tím, aby byla opakovaně
provedena dezinfekce zastávek autobusu
a také venkovních dětských hřišť.
Rada vzala také na vědomí informaci
Lukáše Vápeníka o objednávce dezinfekčních prostředků a jejich distribuci.

Provoz školek

Radní Vladimíra Drdová podala informace o provozu školek v Roztokách. Konstatovala, že letní (prázdninový) provoz
bude v mateřských školách zajištěn ve větším rozsahu než v minulosti, s výjimkou
posledních 14 dní v srpnu. Standardní
otevření školek bude vyhodnoceno v první polovině května dle aktuální epidemiologické situace.

Diabetolog hned tak 
nebude
Rada dále vyslechla informaci místostarosty Tomáše Novotného o stavu jednání
ve věci zajištění diabetologa (běh na velmi, velmi dlouhou trať) a informaci radní
Drdové o demografické studii Roztok
a Úholiček.

Květnová městská rada

Městská rada jednala čtvrtého května v šesti a probrala
šestnáct aktuálních bodů.

Stavební činnost, doporučení
stavební komise
Radní se věnovali bloku stavební činnosti
a souhlasili mj. s úpravami rodinného
domu v ulici Nad Vltavou, vzali na vědomí záměr přístavby dílny v Zaorálkově
ulici či stavební úpravy domu v ulici
Vrchlického. Rada vzala na vědomí přípravu záměru Rezidence Vltavín v území
řešeném regulačním plánem Horní Žalov
a pověřila místostarostu Michala Hadrabu a starostu Jana Jakoba jednáním se zástupci investora. Rada uložila stavební
komisi, aby projednala záměr výstavby
městských domů v Nádražní, nesouhlasila s přístavbou garáže na parcele č. 3551,

květen 2020

nesouhlas vyslovila též s výstavbou garáže na pozemku č. 1231.

Školky se rozjedou
znovu od 25. května
Rada souhlasila s návrhem radní Vladimíry Drdové, aby mateřské školy znovu
otevřely 25. května.

Souhlas s dodatkem
smlouvy na Cihelnu
Radní rovněž kývli na návrh dodatku
ke smlouvě o dílo s Cl Evans na výstavbu
nové ZŠ Cihelna, kterým se stanovil skutečný termín stavebních prací a nastavil

Hasičské auto později,
prodloužení nájmu
Městská rada schválila dodatek ke kupní
smlouvě vozidla pro dobrovolné hasiče,
kterým se dodací lhůta prodlužuje do
12. června. Odklad byl vyvolán dopadem
současných vládních nařízení.
Radní souhlasili s prodloužením nájmu
v obecním bytovém domě v Jungmannově
ulici.

Vegacom opět v akci

Bez nadšení a s nastavením přísných
smluvních podmínek souhlasila rada
s pokládkou optického kabelu před objektem Tesca (pokračování Opletalovou
a Smetanovou) a upozornila firmu Vegacom, že nedodržení podmínek bude sankcionováno.
l



Tomáš Novotný

místostarosta

smluvní rámec pro případné vlivy vyšší
moci na harmonogram výstavby.

Rozjede se příprava
nového webu města
Schválení se dočkal také nový defibrilátor
pro městskou policii, příspěvek ve výši
6 000 Kč Církvi československé husitské
a další sociální opatření z agendy sociální
komise.
Radní uložili tajemníkovi úřadu, aby zahájil s kolegy přípravu prací na novém
webu města.

Prodloužení nájmů

Rada neměla námitek proti prodloužení
nájmu bezproblémovým nájemníkům
obecních bytů v Masarykově a Braunerově ulici, stejně tak souhlasila s pro-  ➔
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dloužením nájmu panu Š. v nově nabytém
objektu v areálu budoucí školy Cihelna,
a to do konce letošního roku.

Úprava parkoviště
u žalovské zastávky
Radní vzali v bloku všeobecných informací
na vědomí zprávu radního Jaroslava Kubečky o inkasním úvěru, místostarosta T. Novotný informoval o opravách Kroupky, dokončení osvětlení kostela na Levém Hradci
a přípravách oslav konce druhé světové války. Radní Zdeněk Richter informoval o pokračování příprav na zkulturnění parkoviš-

tě u zastávky v Žalově. O to žádali žalovští
občané a bude nezbytné vzhledem k budoucí rekonstrukci roztockého nádraží.
Vlakové dopravy se týkal i další, velmi
důležitý bod. Správa železnic informovala
zkraje května vedení obce o tom, že sesnad podařilo vysoutěžit napodruhé velkou opravu železničního svršku a úpravy
přiléhajícího okolí nádraží v Roztokách.
V době uzávěrky Odrazu byla k dispozici
jen tato informace.
Pokud nám během května Správa železnic
zahájení velké a dlouhé investiční akce potvrdí, dáme vědět přes Facebook a na webu
města a budeme se samozřejmě snažit na-

hradit alespoň část kapacity parkoviště, které by v takovém případě bylo uzavřeno.
Dovolím si jen upozornit, že případná
náhrada parkovacích míst nebude rozhodně stoprocentní. Rozšiřujeme sice mírně
parkoviště u žalovské zastávky a máme
předjednané parkování na jednom z privátních pozemků zkraje Tichého údolí i poblíž
VÚAB, ale bude to náhrada jen částečná. l
Tomáš Novotný
místostarosta

Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období
od 1. 4. do 29. 4. 2020:
n 2. 4. oznámen nález horského kola zn.
Rock Machine v oblasti Roztockého háje –
kolo uloženo na MP Roztoky, nález zveřejněn na webových stránkách MP Roztoky,
města Roztoky a na Facebooku – skupina
Roztoky;
n 2. 4. ve schránce důvěry nalezen občanský
průkaz a Lítačka – zjištěn majitel, tento vyrozuměn cestou OP Velké Přílepy;
n 3. 4. oznámeno narušení občanského soužití v psaném textu na Facebooku – zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako
podezření z přestupku proti občanskému
soužití;
n 3. 4. oznámeno odcizení plastových ohradníků včetně vodicího lanka z ohrady koní
v oblasti Holého vrchu – zadokumentováno
a šetřeno jako podezření z přestupku proti
majetku;
n 3. 4. v rámci hlídkové činnosti kontrolovány v prostoru parku na Tyršově náměstí
dvě osoby, které konzumovaly alkohol
a znečišťovaly veřejné prostranství, upozorněny na porušení OZV města Roztoky
o zákazu požívání alkoholických nápojů
na veřejnosti a přestupek (znečišťování veřejného prostranství), zároveň porušily
nařízení vlády o povinnosti nošení
ochranných pomůcek, zakrývajících dýchací cesty – osoby ukončily konzumaci
alkoholu na veřejnosti, uklidily nepořádek
a nasadily si ochranné pomůcky zakrývající dýchací cesty, přestupky vyřešeny uložením blokových pokut v příkazním řízení
na místě;
n 4. 4. v rámci hlídkové činnosti zjištěn volně pobíhající pes na Tyršově náměstí – pes
odchycen a umístěn do záchytného kotce
MP Roztoky, u psa zjištěn čip, evidován
v Národním registru majitelů zvířat, vyrozuměna majitelka, pes v pořádku předán,
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přestupek vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě;
n 4. 4. oznámen volně pobíhající pes v ulici
Wolkerova – proveden odchyt psa, na základě čipu následně zjištěna majitelka psa,
které byl pes předán v pořádku, přestupek
vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě;
n 5. 4. oznámeno porušení OZV města
Roztoky o regulaci hluku z prostor kotelny v Čapkově ulici, kde dělníci pracovali
s hlučným elektrickým nářadím v době,
kdy je to OZV města Roztoky zakázáno,
tj. v neděli – v době příjezdu hlídky
na místě již klid, kontaktován oznamovatel, který uvedl, že dělníci před příjezdem
hlídky na místo hlučnou činnost ukončili,
cestou oznamovatele (p. místostarosta)
byl vyrozuměn telefonicky ředitel firmy
spravující kotelnu, který byl vyzván
k ukončení prací;
n 5. 4. oznámeno, že v ulici Kroupka běží
divoké prase směrem k Albertu – hlídka
na místo, divoké prase mezitím pokračovalo
přes park na Tyršově náměstí, dále ulicí Legií a až k poli, vyrozuměn člen mysliveckého sdružení;
n 6. 4. v rámci hlídkové činnosti kontrolovány před vstupem do prodejny Tesco v Lidické ulici dvě osoby popíjející pivo a bez nasazených ochranných pomůcek zakrývajících
dýchací cesty –vyzvány ke zjednání nápravy,
přestupek vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě;
n 6. 4. oznámena krádež zboží v prodejně
Albert na Tyršově náměstí s tím, že podezřelá osoba byla zadržena zaměstnanci prodejny – podezřelá osoba se ke krádeži doznala a odcizené věci vrátila na prodejnu,
vyřešeno uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě;

n 7. 4. oznámeno narušení občanského sou-

žití v bytovém domě v ulici Borkovského –
na místě zjištěno, že došlo ke slovní potyčce
mezi majiteli bytu a nájemníky, kteří jim
předávali byt, k napadení nedošlo, šetřeno
jako podezření z přestupku;
n 7. 4. oznámeno rušení nočního klidu
z jednoho z bytů bytového domu v ulici Masarykova – na místě v době příjezdu hlídky
klid, kontaktovány podezřelé osoby, které
rušení nočního klidu z jejich strany popřely,
kvalifikováno a šetřeno jako podezření
z přestupku proti veřejnému pořádku, bude
oznámeno příslušnému správnímu orgánu
k projednání;
n 10. 4. oznámeno porušení OZV o regulaci
hluku dělníky pracujícími na rekonstrukci
bývalé restaurace Ajmovka v ulici Jungmannova – na místě zjištěn hluk z elektrického
nářadí, dělníci upozorněni na porušení
OZV a vyzváni k ukončení prací, což učinili, přestupek vyřešen na místě domluvou;
n 11. 4. oznámen volně pobíhající pes
na Tyršově náměstí – pes odchycen a umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, vyrozuměna majitelka, pes majitelce v pořádku
předán, přestupek vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě;
n 11. 4. oznámen nález mobilního telefonu
Huawei v místě parkoviště U Zámečku
v ulici Nádražní – nalezený telefon uložen
na MP Roztoky, zjištěna majitelka, které byl
nalezený telefon předán, majitelka by touto
cestou chtěla poděkovat poctivému nálezci;
n 11. 4. oznámeno narušení občanského
soužití v místě průchodu z ulice Šebkova
do ulice Levohradecká – na místě provedeno šetření, zadokumentováno jako podezření z přestupku proti občanskému soužití;
n 12. 4. žádost osádky rychlé zdravotnické
pomoci o pomoc při manipulaci a naložení

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

INFORMACE Z RADNICE
resuscitované osoby do sanitního vozidla
z domu v ulici Havlíčkova – hlídka na místo, poskytnuta pomoc osádce sanitního
vozidla;
n 12. 4. oznámeno rušení nočního klidu
z prostoru hotelu Academic – na místě zjištěn hluk z ubytovacích prostor hotelu Academic, na místě zjednána náprava, osazenstvo utišeno, zjištěno, že v hotelu jsou
ubytováni studenti cizí státní příslušnosti
a že hotel v současném nouzovém stavu
funguje jako kolej pro zahraniční studenty ;
n 13. 4. v rámci hlídkové činnosti v nočních
hodinách zjištěna havárie nákladního automobilu na parkovišti u Tesca v Lidické ulici
– hlídka na místě zjistila, že nákladní vozidlo při couvání narazilo do prodejního
stánku, na místo vyžádána hlídka skupiny
dopravních nehod PČR Praha-venkov, která si věc na místě převzala k dokumentování
dopravní nehody;
n 13. 4. v nočních hodinách nalezena na kapotě služebního vozidla tov. zn. Škoda Fabia, zaparkovaného na pozemku objektu
MP Roztoky v ulici 17. listopadu peněženka
s doklady – vyrozuměn majitel, kterému
byla nalezená peněženka s doklady předána,
majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci;
n 14. 4. oznámeno ujetí od benzinové čerpací stanice MOL v Přílepské ulici z 12. 4.,
kdy řidič vozidla za natankované palivo nezaplatil na pokladně shopu BČS a odejel,
kvalifikováno a šetřeno jako podezření
z přestupku proti majetku, provedenou lustrací zjištěna odpovědná osoba, která v době
události řídila předmětné vozidlo, tato kontaktována a zjištěno, že o tom, že neuhradila
částku za natankovaný benzin, vůbec nevěděla, neboť ten den v shopu MOL kupovala
ještě nějaké zboží z regálu a platila kartou
a toho, že nezaplatila částku za natankovaný
benzin, si vůbec nevšimla, ještě ten den
dlužnou částku na BČS uhradila;
n 15. 4. oznámeno poškození skleněné výplně vstupních dveří do prostor bytového
domu v ulici Masarykova – na místě provedeno šetření, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku
proti majetku;
n 15. 4. ve schránce důvěry MP Roztoky nalezena náušnice z bílého kovu se vzkazem,
že byla nalezena 24. 3. u garáží v ulici Třebízského – uložena jako nález na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP
Roztoky, města Roztoky, Facebooku – skupina Roztoky a v měsíčníku Odraz;
n 16. 4. v rámci hlídkové činnosti v nočních
hodinách nalezena v ulici Potoky na komunikaci ztracená pánská peněženka s doklady a finanční hotovostí – vyrozuměn majitel této peněženky, následujícího dne
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předána nalezena peněženka i s jejím obsahem majiteli;
n 17. 4. oznámena ležící osoba vedle schodů
v ulici Černovolská v obci Únětice – na místě zjištěna podnapilá osoba, tato probuzena,
zjištěno, že nemá žádné zranění, osoba odešla domů, odvolána rychlá zdravotnická pomoc, kterou oznamovatelka zavolala;
n 17. 4. v rámci hlídkové činnosti zjištěno
na Holém vrchu v místě, kam je vjezd zakázán, vozidlo tov. zn. Škoda – kontrolována
osádka vozidla, přestupek v dopravě vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním
řízení na místě;
n 17. 4. ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen svazek klíčů s přívěskem šedivého
plastového čipu – uložen na MP Roztoky,
zveřejněno na webových stránkách MP
Roztoky, města Roztoky a Facebooku – skupina Roztoky;
n 18. 4. v rámci hlídkové činnosti kontrolovány v ulici Tiché údolí dvě osoby, které porušovaly nařízení vlády a na veřejném prostranství neměly nasazenou ochranu
dýchacích cest – zadokumentováno, přestupek oznámen příslušnému správnímu orgánu k projednání;
n 19. 4. ve schránce důvěry nalezeno plastové pouzdro s doklady od vozidla tov. zn.
VW Golf – nalezené pouzdro zajištěno
na MP Roztoky, kontaktován provozovatel
vozidla, následujícího dne si provozovatel
vozidla doklady převzal, provozovatel vozidla by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci;
n 21. 4. oznámen nález mobilního telefonu
Huawei na křižovatce ulic Masarykova
a Havlíčkova – uložen na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky, města Roztoky a Facebooku – skupina
Roztoky, zjištěn majitel, následující den mu
byl nalezený mobilní telefon předán, majitel
by touto cestou chtěl poděkovat poctivému
nálezci;
n 22. 4. oznámena žádost rychlé zdravotnické pomoci o asistenci osádce sanitního vozidla při nakládání duševně nemocného
člověka v Masarykově ulici do sanitního
vozu – hlídka na místo, pacient naložen
do sanitního vozidla a odvezen do psychiatrické léčebny Praha 8 – Bohnice;
n 22. 4. oznámeno pomalování betonových
prvků barvou na dětském hřišti v ulici
Obránců míru – na místě provedeno šetření, předáno PČR Libčice jako podezření
z trestného činu;
n 23. 4. v rámci hlídkové činnosti v obci
Únětice kontrolovány 4 osoby cizí národnosti, které v místě u budovy OÚ porušovaly nařízení vlády, neboť seděly pohromadě
a neměly ochranu dýchacích cest – oznámeno příslušnému správnímu orgánu;

n 25. 4. oznámeno, že v ulici Bělina narazilo
vozidlo při couvání do lampy veřejného
osvětlení a tuto lampu poškodilo – řidič vozidla na místě, přivoláni policisté skupiny
dopravních nehod PČR, kteří si převzali
událost na místě k zadokumentování;
n 25. 4. oznámena krádež horského jízdního kola z garáže v ulici Nad Vltavou – získán popis podezřelé osoby, provedeno místní pátrání po podezřelé osobě a odcizeném
kole, na místo hlídka PČR k zadokumentování trestného činu;
n 27. 4. oznámeno vloupání do skladového
kontejneru na stavbě objektu požární zbrojnice SDH Roztoky – neznámý pachatel vnikl do kontejneru po překonání dvou visacích zámků, uvnitř kontejneru odcizil ruční
nářadí a materiál, na místo přivolána hlídka
PČR Libčice, která si věc převzala k zadokumentování tr. činu krádeže vloupáním;
n 27. 4. ve večerních hodinách oznámen nález čipové karty – klíč od vozidla tov. zn.
Renault – v ulici Obránců míru – nalezený
čip uložen na MP Roztoky, následujícího
dne zjištěn majitel, kterému byl nalezený
klíč předán, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci;
n 27. 4. ve večerních hodinách oznámen nález mobilního telefonu Honor na dětském
hřišti v ulici Jungmannova – následujícího
dne zjištěna majitelka, které byl nalezený telefon předán, majitelka by touto cestou
chtěla poděkovat poctivému nálezci;
n 29. 4. oznámena spící osoba v opuštěném
vybydleném objektu bývalé ubytovny
v areálu Sokola Roztoky na Tyršově náměstí – na místě vzbuzena osoba bez domova
známá hlídce MP Roztoky, vykázána z objektu (uvnitř objektu se nic neztratilo), uložena bloková pokuta v příkazním řízení
na místě;
n 29. 4. oznámena odcizená lavička v prostoru Holého vrchu v místě poblíž výběhu
koní – zadokumentováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku.

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 návštěvo,
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.
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Petr Vevera
ved. str. MP Roztoky

7

téma měsíce

Slavit, či neslavit?

Vesničky mé střediskové

V případě obcí to bylo bolestnější, neboť to
znamenalo faktický zánik mnoha malých,
ale historických obcí, jako tomu bylo například i v případě obce Žalov. Tehdy také
sloučením dvou obcí – Roztok u Prahy
a Žalova – vznikla nová obec Roztoky, nejlidnatější na okrese Praha-západ, o osm let
později prohlášena usnesením KNV
za město. Vznik „nových“ Roztok však nezabránil tomu, aby si katastrální území,
pošta a nádraží ponechaly označení Roztoky u Prahy. Není bez zajímavosti, že podobný integrační proces proběhl v 90. letech 20. století ve znovu sjednoceném
demokratickém(!) Německu, a to se stejnou nekompromisní důsledností.
archiv: Stanislav Boloňský

Šedesát let od sloučení Roztok a Žalova

Restaurace u zastávky v Žalově, konec 30. let 20. století

Političtí vězni
opouštějí věznice
Důležitější než toto bombasticky prezentované prohlášení o dovršení budování socialismu, které se okamžitě stalo terčem
mnoha lidových anekdot (např. „po první
fázi budování socialismu, doprovázené potížemi růstu, nastává druhá fáze, růst potíží“), bylo vyhlášení rozsáhlé amnestie (formálně k 15. výročí Osvobození ČSR
Sovětskou armádou), m. j. i pro politické
vězně. Bohužel se nevztahovala na všechna
falešná provinění proti režimu, nicméně
i tak to byla velmi významná změna
ve vztahu k dědictví stalinismu (zbývající
političtí vězni byli propuštěni až v roce
1965). Z celkového počtu více než
7 000 amnestovaných osob bylo 5 601 politických vězňů. Byly mezi nimi i významné osobnosti, jako generálové J. Syrový
a K. Kutlvašr, biskup Š. Trochta a opat
A. Opasek, a také Gustáv Husák.
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Reorganizace státu

Kromě této změny politické, která nenápadně nastartovala liberálnější a dnes až
oslavovaná šedesátá léta, došlo ve struktuře státu i k velké změně systémově organizační. Byly vytvořeny nové, velké kraje (řízené Krajskými národními výbory), nové
okresy a také došlo k často direktivnímu
slučování obcí a vytváření tzv. střediskových obcí. Když si odmyslíme ideologický
balast této reformy územní samosprávy,
šlo o opatření poměrně racionální – zejména pokud jde o krajskou strukturu (na rozdíl od současné). Náš dnešní pohled ale
zkresluje velký rozvoj individuální dopravy, k němuž mezitím došlo, i nastupující
digitalizace státní správy.

Sousední vesnice Roztoky a Žalov byly poprvé sloučeny již na konci 18. století v rámci josefínských reforem. Součástí tohoto
svazku byla i osada Podmoráň, dnes součást Úholiček. V roce 1867 byly opět obce
rozloučeny, a to zejména z iniciativy roztockých představitelů. Obě samostatné
obce se pak vyvíjely dosti odlišným směrem, a to demograficky, ekonomicky i politicky. Současně však byly na sobě vzájemně
závislé. Žalov byl k Roztokám obcí přiškolenou (tzn., že neměl vlastní školu) a přifařenou (farní úřad byl také v Roztokách).
K Roztokám náležel i matričně. Na straně
druhé Roztoky neměly nikdy vlastní pohřebiště, byly tak závislé na hřbitově levohradeckém a únětickém. Tato koexistence
byla v průběhu času předmětem častých
sporů a nedorozumění a nešlo jen o rivalitu sportovní, například mezi fotbalovými
kluby. Postupně, jak se rozrůstala na kata-

foto: Vladimír Fyman, archiv: Stanislav Boloňský

Rok 1960 byl v naší republice ve znamení
několika důležitých událostí.
Nejvyšší představitel KSČ a prezident republiky Antonín Novotný vyhlásil dokončení společenského přerodu naší společnosti z „lidově demokratické na socialistickou“,
což se promítlo i do názvu státu – ČSSR,
nového (heraldicky nesprávného) státního
znaku a nové socialistické Ústavy, v níž byla
zakotvena (právně nepřijatelně) vedoucí
úloha komunistické strany. Tu formálně
schválilo, prakticky bez diskuse, Národní
shromáždění v červenci 1960.

Historické ohlédnutí
za společnými dějinami

Okresní nemocnice „Sakura“, přelom 50. a 60. let
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strech obou obcí zástavba, docházelo k jejímu prorůstání na společném pomezí. Myšlenka na sloučení obou sídel tak nebyla
neracionální, bohužel nepřihlížela ke specifikám obou obcí. Byla zvolena direktivní,
rychlá a tvrdá forma sloučení, proti níž nebylo v nedemokratickém státě obrany. To
vyvolalo zbytečné napětí mezi „Roztočáky“
a „Žalováky“, které v různých formách přetrvalo až do 90. let 20. století. Zdá se, že
žalovské nejvíc naštvalo nucené přečíslování všech domů, když k dosavadnímu číslu
popisnému bylo připočteno 1040.

ního útvaru počátkem 90. let, který
ve svých důsledcích zabránil výstavbě severního přemostění vltavského údolí přes
katastr našeho města (tzv. roztocké varianty), když plochy určené pro tuto dálniční
komunikaci byly určeny pro bytovou výstavbu a postupně zastavěny (Solníky, Panenská I a Panenská II).

foto: Ing. Vladimír Vrána, archiv: Stanislav Boloňský

V čele Roztok žalovský
předseda

Sloučení bez referenda

Počátkem roku 1960 obdržel MNV v Žalově (a podobně v Roztokách) dopis z ÚV
KSČ s výzvou ke slučování obcí. Byla proto
sestavena společná komise Roztok a Žalova, aby tuto možnost posoudila, neboť
v některých částech katastru (např. na Kocandě) již docházelo k prorůstání zástavby.
Hlavním důvodem však byla celková
územní reorganizace státu. V této věci byla
svolána veřejná schůze Žalovských, na níž
hlasovalo 154 občanů pro sloučení s Roztoky, pouze 3 byli proti. Zajímavá je relativně menší účast občanů na tak zásadním
jednání (Žalov měl v té době 1 530 obyvatel) ve srovnání s účastí na politických
shromážděních, kde byla účast zpravidla
mnohem větší; např. společného roztocko-žalovského prvomájového průvodu se
v roce 1959 údajně zúčastnilo 4 800 účastníků.
Žalov i Roztoky se dohodly na sloučení
obcí k 1. 5. 1960 a také na tom, že v návaznosti na tento akt dojde i k volbám do nového společného národního výboru.
U příležitosti sloučení obou obcí se konala
velká slavnost v roztocké sokolovně, kde
vystoupil Čsl. státní soubor písní a tanců,
za účasti početné skupiny sovětských občanů z družebního města Rostov na Donu.
Dne 10. června 1960 se na poslední
schůzi sešla rada MNV v Žalově. Dva dny

Budování kanalizace v Jungmannově ulici před MNV, 1960

nato se pak uskutečnily volby do společného MNV Roztoky. Tím fakticky samostatná obec Žalov administrativně zanikla,
zůstalo jen katastrální území Žalov, které
existuje dodnes. Mnozí žalovští patrioti
tento fakt vnitřně neakceptovali, neboť
sloučení obcí považovali za účelový politický diktát. Pravda je ta, že v demokratických poměrech by mohlo dojít ke sloučení
obcí jen na základě referenda.

Snahy o obnovu obce Žalov

Po změně společenských poměrů v roce
1989 se objevily vážné úvahy o osamostatnění Žalova, které se však ukázaly jako nereálné. Odstředivé tendence se projevily již
při vzniku Občanského fóra na sklonku
roku 1989, kdy bylo založeno samostatné
OF v Roztokách i v Žalově. Naopak sjednocující ideou obou částí města se stalo
zpracování a přijetí Územního plánu sídel-

Dne 12. června 1960 se uskutečnily volby
do společného MNV sloučených obcí Roztok a Žalova. Ustavující schůze 45členného
MNV se konala 23. června 1960. Předsedou byl zvolen dosavadní předseda NV
v Žalově František Špaček (1902–1987),
původním povoláním dělník, který přes
všechny politické zvraty v roce 1968 i 1969
vydržel ve funkci až do odchodu do důchodu v roce 1971. Náměstkem předsedy
zůstal Jar. Lukavský a tajemníkem Ant.
Moravec. Rada MNV tehdy čítala 10 členů.
Současně s volbami do Místního národního výboru se uskutečnily též volby
do NV vyšších stupňů. Tyto „volby“ je
třeba vnímat v jiném slova smyslu, než jak
je chápeme dnes. Občanům byla předložena jediná, tzv. jednotná kandidátka Národní fronty, která neměla alternativu. Výsledky byly navíc vesměs zmanipulované,
o čemž svědčí i oficiální statistika, že pro
tuto kandidátku hlasovalo 99,6 % voličů,
což není technicky a organizačně možné.
Do okresního NV byli zvoleni Zd. Cechnerová, L. Kantor a J. Prokeš, který se stal
předsedou ONV Praha-západ. Byl také
zvolen i poslancem Krajského národního
l
výboru Středočeského kraje. 
Stanislav Boloňský

Odloučení Žalova od Roztok a opětovné sloučení po jednom století
V 19. století měl Žalov okolo 400 obyvatel,
většinou rolníky, a jen část pracovala
v okolních průmyslových závodech. Koncem 19. století zdejší rolníci rozparcelovali
a prodávali pozemky lidem na stavbu domků. V tehdejší době „stavebního ruchu“, jak
tomu říkali, se našlo mnoho kamenných,
bronzových a kostěných nástrojů. Stavební
ruch zastavila až válečná léta 1914 a 1915.
Přibýváním domků se zvyšovala potřeba
pitné vody. Proto za starostování Fr. Skrč-
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ného byla vykopána obecní studna nedaleko železného kříže „U Blížky“. Záhy se však
projevil v této studni nedostatek vody a byla
zakrytá. Lépe se dařilo řídícímu učiteli
z Roztok Václavu Nedvědovi, který v roce
1912 prosadil stavbu vodovodu pro osadníky. Na Zelený čtvrtek dne 20. března 1913
byl vodovod otevřen tím, že Václav Nedvěd
vlastnoručně vypumpoval čerstvou pramenitou vodu a poprvé byla nahoru dopravena jiným způsobem než v putnách.

Vedle rozmachu stavebního došlo i k zvelebení a zkrášlení obce. Byly vysázeny akáty
podél cesty k Levému Hradci, byl založen
park před hřbitovem a zalesněn první val
a stráně pod Levohradeckou cestou nad potokem. O to se zasloužil obvodní lékař
z Roztok Čeněk Rýzner. Za starostování
p. Tomáše Šebka pak došlo k zalesnění ostatních strání a pozdější prozíravý starosta
Bohumil Kužel dal vysázet podél cest
na obecních pozemcích ovocné stro-  ➔
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my, nejvíce třešně, které poskytnou nejen
okrasu, ale i užitek obci. V tomto období došlo i k vyzdění Žalovského potoka, byla založena kruhová cihelna Josefem Lederem
a jeho tchánem, pražským velkoobchodníkem B. Schvarcem. Václav Nedvěd – řídící
učitel obecné školy v Roztokách a kronikář
od roku 1880 – vyprávěl návštěvníkům Levého Hradce jeho historii. Na počátku dvacátého století sestavil výtah oné pamětní
kostelní knihy a dal na svůj náklad vytisknout stručný popis a dějepisný nástin Levého Hradce. Z tohoto vyprávění vidíme, že
nebylo rozdílu mezi občanem žalovským
nebo roztockým. Žalov a Roztoky byly spjaty jednou politikou, jedním hospodářstvím
i společnými zájmy.
Vždy se však najde něco nebo někdo,
komu to nevyhovuje a snaží se o změnu.
V šedesátých letech 19. století byla doba,
kdy čeští vlastenci začali burcovat národ,
z něhož vyšli, národ zakřiknutý a strnulý.
V žalovské kronice se píše, že to bylo v letech, kdy osada roztocká hrála jen roli podruha. A tady vstupuje na scénu postava

Matěje Vošáhlíka, který jako radní to nemohl snésti, a proto byl postaven do čela
těch, kteří usilovali, aby tyto dvě obce byly
odloučeny. Podporovatelem těchto snah
byl majitel zdejšího zámku a velkostatku
Josef Leder ml., který převzal panství
po svých rodičích v roce 1869. Byli to i členové rodu Braunerů, Tučků, Rákosníků,
Havlíčků a řada jiných roztockých občanů,
kteří usilovali o to, co chtěl i Vošáhlík
a jeho spolupracovníci. Těm všem se podařilo, že v roce 1867 byla jejich práce korunována přípisem smíchovského Okresního
výboru. A tak dne 2. února 1867 z rozhodnutí c. a k. Apoštolského Veličenstva, bylo
povoleno „osadě Roztokám vyloučení
z posavadního svazku obecního a ustanovení ji za obec místní o sobě“ (kronika žalovská). Zajisté není možno vylíčit radost,
jež uchvátila všechny ty, kteří se na této
věci podíleli. Vošáhlík byl zvolen starostou
pro své vědomosti a přímost vůči svým
spolupracovníkům a byl jím přes 30 let.
Skoro sto let trvalo, než si zase někdo jiný
usmyslil, že se Žalov a Roztoky musejí slou-

Zánik restaurace Ajmovka ve stínu pandemie
V uplynulých dvou měsících převrátila pandemie covidu-19 naše životní
priority a zažité každodenní postupy. Život se však zcela nezastavil.
V „závětří“ nouzového stavu došlo i k událostem, které by za normálních
okolností možná vyvolaly daleko větší pozornost. V Praze-Bubenči například
odstranili pomník sovětského maršála, v Roztokách zase zanikl objekt bývalé
známé restaurace Ajmovka v Jungmannově ulici. Zbourání sto let staré stavby
netrvalo déle než týden. Myslím si, že tento objekt, kterým opravdu kráčely
místní dějiny, si zasluhuje trochu připomenout.

V 19. století bylo centrum městyse Roztok nad Vltavou v jeho údolní části.
V horní části katastru se začala výstavba
rozvíjet až počátkem 20. století, zejména
pak po skončení 1. světové války.
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Jungmannova ulice, vedoucí od Kroupky
přes Kostelní náměstí se starou školou
(dnes MÚ), kolem chudobince (dnes ZUŠ)
dále do polí, byla jednou z prvních ulic
v horních Roztokách.

čit. Po druhé světové válce nastal dnes již
známý politický vývoj. V roce 1960 došlo
přes odpor občanů k direktivnímu sloučení
Roztok a Žalova. A tak jsme se museli povinně veselit. První máj se v roce 1960 slavil
na Maxmiliánce. Účastnili se ho jen občané
Roztok a Žalova. V Žalově vyhrávala hudba
již od ranních hodin. Dva nové silné ampliony namontované na budově žalovského
Národního výboru byly slyšet až do Roztok. Průvod byl velký. Na Maxmiliánce hrála kapela mladých řízená p. Müllerem. Tento První máj byl mezníkem našich obcí
Roztok a Žalova, neboť tímto dnem byly
tyto obce sloučeny dohromady. Stanovilo
se, že oba obecní národní výbory budou
pracovat až do nových voleb každý sám.
Do nových voleb půjdou však obě obce jednou společnou cestou, a to zvolit jednotný
národní výbor. Od té doby končí samostatná činnost žalovského obecního úřadu
a stává se součástí MNV Roztoky.
Smutný to příběh. Myšlenka však stále
zůstává. Můj předchůdce, lídr jedné žalovské strany, o tom mnohokrát mluvil a znám
i mnoho žalovských občanů, kteří si s touto
myšlenkou pohrávají. Odtržení jedné obce
od druhé je velmi náročný proces. Obě se
pak musejí postavit na vlastní nohy finančně, ekonomicky a hlavně personálně. Tím
myslím kvalitní obsazení vedení obce. Je
málo kvalitních lidí, kteří chtějí vykonávat
veřejnou funkci, a ještě méně těch, kteří ji
chtějí vykonávat z lásky k obci, za malou
odměnu. A tak nechme myšlenku zatím
spát. Nebo chceme přemýšlet tak jako starosta Matěj Vošáhlík před 153 lety?
l
Eva Sodomová

Bratři Ajmové uměli podnikat

Někdy před rokem 1913 zde zakoupil rozlehlý pozemek parc. č. 484 Václav Ajm
s manželkou Johanou. V červnu roku 1913
podal žádost obecnímu úřadu o postavení
domu s hostincem. Nevelký objekt navrhl
i postavil mistr zednický František Karásek. Již v únoru následujícího roku byl
dům s čp. 185 hotov a dán do užívání.
Václav Ajm měl bratra Josefa, mistra
zednického, později jednoho z nejagilnějších stavebních živnostníků v Roztokách.
Byl však také typický tím, že na stavbách
dosti šetřil, což se projevovalo v jejich kva-
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V polovině roku 1934 bylo povoleno přičlenění trafiky – „tabáční budky“ – k hostinci pro válečného invalidu pana V. K.
Po celou dobu 1. republiky v sále hostince kino fungovalo, na údržbu se však příliš
nedbalo. V prosinci 1940 zde byly komisionálně zjištěny četné závady požárního charakteru. Tehdy už se ale kino nejmenovalo
(pochopitelně) Zborov, ale Bio Svoboda.

Lidové divadlo „Vrchlický“

foto: Stanislav Boloňský

Vzhled domu čp. 185 ve čtyřicátých letech 20. století

Objekt Ajmovky na začátku demolice, v dubnu 2020

litě. Podnikavost obou bratrů pěkně dokládá postupný rozvoj hostinské živnosti
„Na Ajmovce“. 18. června 1919 podal Václav Ajm žádost OÚ o souhlas s rozšířením
domu čp. 185 o taneční sál s lokálem.
O dva měsíce později informuje obec, že
„tančírna je již úplně hotova“.

Legionářské kino Zborov

Počátkem roku 1921 si sál pronajala společnost BIO Zborov, s. r. o., (roztocké obce
legionářské) v čele s pozdějším starostou
městyse Bedřichem Jaurisem se záměrem
ho zadaptovat na biograf. Záměr byl velmi
úspěšný a kino zde fungovalo dlouhá desetiletí, než ho nahradilo v polovině 60. let
nové širokoúhlé na Tyršově náměstí (dnes
již také zbořené).
V polovině září roku 1925 však přichází
Václav Ajm s dalším podnikatelským záměrem – vybudování truhlářské strojní
dílny. To ovšem vyvolalo obrovský odpor
majitelů sousedních nemovitostí, kteří argumentovali bezpečnostními, požárními
riziky i hlukem. Stavební komise městyse
i starosta záměr zamítli „také z důvodů estetických a zásadních“, jak je uvedeno
v protokolu. Okresní správní komise ale
rozhodnutí obce (víceméně z procesních
důvodů) zrušila a vyzvala městys k vydání
povolení stavby.
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Odpůrci se nevzdali a bojovali dál. Výsledek sporu není jasný, ale následovala žádost o povolení stavby nového domu
čp. 286 pro Josefa a Jaroslavu Ajmovy.
V návaznosti na to byly postaveny v zadní
části pozemku i malé řadové nájemní
domky, které slouží svému účelu dodnes.
Na některé z nich byla po válce podána žádost o demolici, kterou ovšem MNV v roce
1947 zamítl s ohledem na bytovou nouzi.
Také na jejich provoz byly četné stížnosti,
domky například nebyly připojeny na kanalizaci a splašky byly vypouštěny na ulici
„rigolem kolem studně“, jak se píše v protokolu o šetření na místě.

Návrh stavby domu V. Ajma z roku 1913

V roce 1937 zde našlo útočiště „Lidové divadlo Vrchlický“. Na podzim roku 1946
bylo přistavěno k sálu biografu jeviště se
šatnami pro účinkující. „Vrchlický“ byl významný místní ochotnický spolek, který
zde působil dvě desetiletí. Po jeho rozpadu
se zde dále v různých formách provozovalo
ochotnické divadlo.
Přišel však rok 1948. Již v roce 1949 bylo
kino na Ajmovce znárodněno, nabyvatelem
se stal Československý státní film. I když
ke znárodnění de jure celého objektu došlo
až rozhodnutím okresního soudu v listopadu roku 1963, fakticky už 10 let s restaurací
nakládal stát (RaJ Praha-západ).

Samoobsluha „U Severky“

V roce 1961 bylo rozhodnuto o přestavbě
hostince na prodejnu potravin – samoobsluhu n. p. Pramen, ke kolaudaci došlo
v červenci roku 1962.
V roce 1974, kdy došlo k demolici sálu
kina (čp. 160), bylo rozhodnuto o přestavbě samoobsluhy na „obchodní centrum“.
Toto označení se jeví z dnešního hlediska
jako
značně
přehnané.
Potraviny
na Ajmovce nebyly nikdy žádnou výkladní
skříní socialistického obchodu. Obchodu
se říkalo „U Severky“ podle dlouholeté vedoucí paní Severové. V té době už stála
moderní samoobsluha „U Blažka“ v Masarykově, tehdy Gottwaldově ulici.
7. listopadu (!) 1991 byl celý objekt s bytovými i nebytovými prostory vrácen v restituci dědicům původních majitelů. Ti
komerční prostory pronajali nájemci, který
zde v roce 1993 obnovil restauraci, včetně
populární venkovní zahrádky pod krásným kaštanem. Jeho pokácení předznamenalo osud restaurace. Původní slávy nový
podnik nedosáhl a celkově chátral, až byl
před několika lety uzavřen. Temný, věčně
zakouřený interiér nemohl konkurovat
nově vzniklým, moderním restauracím
v Roztokách. Byl prodán novému majiteli,
jenž po řadě let odkladů nyní přistoupil
k realizaci svého podnikatelského záměru
– výstavbě nového bytového domu na místě staré stavby, která musela ustoupit.  l
Stanislav Boloňský
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Nebojte se bydlet s jiřičkou pod jednou střechou!
Jiřička obecná, Pták roku 2020, s námi už po staletí sdílí
lidská sídla a pro většinu Evropanů byla vždy milým
poslem jara a symbolem štěstí. Zahnízdila-li na domě, bylo
to dobré znamení, a naopak shodit její hnízdo přivolávalo
neštěstí. Bohužel v poslední době získává dříve harmonické
soužití lidí a jiřiček trhliny a vhodných míst k hnízdění jim
prudce ubývá.

Jiřičky se zpravidla vracejí hnízdit na stejné místo, kde se narodily, a celé generace
obývají tentýž objekt po desítky let. Velmi
těžko přesidlují jinam. Bohužel i v Roztokách se setkáváme s tím, že někteří lidé se
snaží jiřičkám v hnízdění ze všech sil zabránit. A to i za použití ostrých bodců, které mohou jiřičky zranit, nebo dokonce zabít. Krmení mladých jiřiček a jejich první

lety jsou přitom krásná a poučná podívaná.
Jiřičky nás navíc zbavují hmyzu – za sezonu uloví jedna jiřička až půl milionu much
a komárů.
Zde je namístě upozornit, že zasahování
do hnízdění, včetně shazování hnízd, což
je v době hnízdění naprosto barbarský čin,
je v rozporu se zákonem č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, a tyto případy

řeší Česká inspekce životního prostředí,
www.cizp.cz.
Lepší je pokusit se vyřešit problémy
„po dobrém“. Např. hromádky trusu vyřeší
podložka umístěná přibližně 30 centimetrů pod hnízdo, kterou občas vyčistíme.
Znečištěnou fasádu mnohdy omyje první
větší déšť nebo i prudká sprcha zahradní
hadicí. Většina moderních fasád se dobře
čistí. Pokud kvůli hnízdům nejdou otevírat
okna, zkusme koupit hnízda umělá (např.
na zelenadomacnost.com) a připevnit je
kousek dál od okna. Ptáci je většinou dobře
přijmou. Nemusíme mít ani strach z nemocí nebo parazitů. Podle vyjádření Státního zdravotnického ústavu nepředstavují
jiřičky pro člověka nebezpečí.
V současném suchu mají jiřičky další
problém – z vysušené hlíny hnízdo nepostaví. Každý z nás může jiřičkám pomoci
tak, že jim na zahradě vytvoří kaluž nebo
prostě připraví nádobu s hlínou, kterou zalije vodou. Pokud jsou jiřičky v okolí, rychle zdroj bláta najdou. Že by výzva pro milovníky ptáků v Masarykově ulici nebo
Na Panenské?
Množství zajímavostí o jiřičce, včetně
krásných fotografií a návodů, jak jí pomoci, naleznete v časopise Ptačí svět I/2020 –
Pták roku 2020 jiřička obecná. Zdarma si
jej můžete stáhnout na www.birdlife.cz/
ptak-roku-2020-jiricka-obecna
Prosím, dejte jiřičkám šanci a nechte je
l
u sebe hnízdit. 
Lucie Hošková
Česká společnost ornitologická

Naše společná krajina
… místo, kde jsme vyrůstali … místo, kde jsme prožívali první
lásky … místo, kde prohlubujeme svoji radost … místo, kde
tišíme svůj žal, místo, kde leží naši předkové a budeme ležet
i my. Krajina je součástí identity nás samých.
Krajina, která je stabilní, je schopná žít
v harmonii s člověkem. Takovou krajinu
najdeme v našich horách a podhůřích, kde
se střídají pastviny, louky, políčka, lesy.
V našem kraji, v okolí Prahy, je to o něco
horší – velké lány bez mezí, remízků, stromů, keřů a zvířat. Pokud zde existují polní
cesty, tak jejich projití se v parném letním
dnu podobá překonání pouště. Není divu,
že se takové krajině začalo říkat kulturní
(zemědělská) poušť.
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V Žalově a Roztokách máme to štěstí, že
v hlubokých údolích kolem protéká Vltava
a Únětický potok se skalami a svahy porostlými přirozenou zelení. S krajinou nad
těmito údolími je to horší. Typické místo
kulturní pouště u nás najdeme mezi Žalovem a Úněticemi. Ale začalo se blýskat
na lepší časy.
Když jsem před rokem dávala dohromady projekt výsadby Úněticko-žalovské aleje, obávala jsem se, že to nedopadne. Dnes

alej stojí a první stromky už vykvetly. Alej
26 ovocných stromů byla navržena kolem
prastaré polní cesty vedoucí od Dubečnice
k únětickému hřbitovu, která se zhruba
v polovině otáčí a vytváří okruh mezi Řivnáčkem a Holým vrchem. Cesta leží
na území Únětic, ale využívají ji především
obyvatelé Dubečnice, kde vyrostlo mnoho
nových domů a kam přišli naši noví sousedé. Kromě domů ale nevznikl jediný plácek
pro hru dětí, pro odpočinek a posezení,
nedejbože park. A tak všichni využívají
úněticko-žalovský okruh pro každodenní
procházky, hru a setkávání.
A právě navrhovaná alej měla toto místo
zpříjemnit, poskytnout pohled na jarní
květy jabloní a hrušní, někdy v budouc-

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

ŽIVOT VE MĚSTĚ
nosti stín, možnost poslechnout si zpěv
ptáků, na podzim si utrhnout jablko nebo
hrušku, které vyrostly v české krajině
a mají její vůni i chuť. Dnes alej žije díky
spolupráci mnoha lidí, spolků a dvou obcí.
Únětice zajistily geodetické zaměření, poskytly pozemky a zajistily souhlas vlastníků okolních pozemků s výsadbou. Vlastníci okolních pozemků souhlasili s výsadbou
stromů, což se může zdát jako formalita,
ale není. Vzdali se tím části zisku ze svých
polí. A přiznejme si, kdo z nás by sáhl každoročně pro pár tisíc, aby je věnoval krajině? Spolek Sázíme stromy zajistil sponzory
a organizaci při vysazení aleje. Na výsadbu

přispěli nebo se na ní podíleli únětičtí občané, místostarosta Únětic pan Liška, firmy Signal festival, Alternation a Central
group. Okrašlovací spolek Roztoky se zavázal zajistit péči o stromy do jejich ujmutí. U ovocných stromů se jedná například
o řez, aby byly stromy silné, plodily a unesly desítky kil ovoce. Město Roztoky, konkrétně radní pro zeleň pan Novotný, přislíbil spolupráci na zalévání, které je pro
ujmutí stromů asi nejdůležitější. Ale s péčí
pomáhají i další lidé, jako pan Zděblo, který na své náklady stromy na jaře zalil 2000
litry vody. Pomoc s případnou zálivkou
přislíbil i pan Sládek z technických služeb

nebo naši hasiči. Nelze zde vyjmenovat
všechny, kteří se na vzniku a výsadbě podíleli, ani ty, kteří budou o alej nadále pečovat, ale přesto bych chtěla všem poděkovat.
Rozloučila bych se slovy profesora Ctirada Pospíšila: „Z krajiny lze vyčíst, jaký poměr má člověk k budoucnosti. Jestliže naše
zásahy do krajiny vlastně škrtají naději,
znamená to také, že pro nás neexistují ti
druzí, kteří mají přijít po nás.“
Úneticko-žalovská alej ukázala, že naděje tu je a ti druzí jsou pro nás velmi důležití. 
l
Renáta Bartková

zahradní a krajinný projektant

Rozloučení a poděkování
Milí spoluobčané, zejména vy, kdo jste mi v posledních dvou
volebních obdobích dali svůj hlas. Děkuji vám za důvěru
a doufám, že jsem za šest let z pozice zastupitelky udělala
pro město práci dle vašich představ. Tato moje mise skončila
dubnovým jednáním zastupitelstva, podala jsem rezignaci.
Důvod je prostý. V dohledné době nebudu obyvatelkou
Roztok, a tak ani nemohu v zastupitelstvu města zasedat.
Roztoky jsou velmi příjemným místem pro
život. Prožili jsme zde řadu krásných let,
poznali mnoho skvělých lidí. Ale po pečlivé úvaze jsme se rozhodli, že na penzi, která nám není tak vzdálená, chceme být ještě
dál od Prahy, blíže přírodě, kde tma je
v noci černější, hvězdy jasnější a ptáci nemají přízvuk vyzvánění mobilu. A také
nám nevadí koně za plotem.
Jsem ráda za možnost a zkušenost pracovat v zastupitelstvu města. Děkuji skvělé-

mu týmu TOP 09 a nezávislí. Tuhle partu
z pracovního i z lidského hlediska opouštím opravdu nerada. Díky týmu v čele se
starostou Janem Jakobem vím, že politika
není sprosté slovo, ale opravdu správa
obce. Radní města mají můj obdiv, protože
jedna ze zkušeností, které si odnáším, je
poznání rozdílu mezi manažerským řízením v byznysovém prostředí a řízením
ve světě politiky. Energie, kterou by mohli
radní, a nejen oni, věnovat konkrétní práci,

Chtěla bych touto cestou moc
poděkovat poctivému nálezci,
jenž mi vrátil mou peněženku,
kterou jsem vinou své nepozornosti nevědomky vytratila
na autobusové zastávce Tyršovo náměstí. Mimo jiné mi tak
ušetřil obíhání spousty úřadů.
Děkuji vám, pane Jardo Humle.
l

G. Pižlová

Rád bych jménem celého kolektivu Přílepské ordinace poděkoval za neuvěřitelnou ochotu
pomáhat panu místostarostovi
Hadrabovi a paní Kesnerové
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l

Eva Frindtová
dnes již bývalá
zastupitelka

Řádková inzerce

Poděkování



plýtvají na mnohdy zbytečné diskuse
s opozicí, která perfektně plní svoji roli vyplývající z názvu – je neustále v opozici. Je
velmi snadné kritizovat, každý ví, jak by se
to či ono mělo dělat, ale ve skutečnosti je
jen málo lidí, kteří to dokážou s veškerou
zodpovědností.
Děkuji i všem ostatním kolegům, nejen
ze Sakury, za spolupráci. V neposlední
řadě děkuji Jardovi a Vlaďce Drdovým,
díky nimž jsem cca před 10 lety poznala
roztocký veřejný život.

z Tichého údolí, kteří nám pomohli a stále pomáhají se zajišťováním ochranných pomůcek.
V začátcích, v první linii, kdy
vše vypuklo a neměli jsme žádné ochranné pomůcky, z vlastní
iniciativy se ozvali a nabídli
svou pomocnou ruku.
Říká se, že jen v těžkých
chvílích se projeví opravdový
charakter člověka a společnosti
jako takové. A Roztočtí to dokázali na jedničku s pochvalou.
Děkujeme vám, že pomáháte.



l

MUDr. Rodion Schwarz

n HODINOVÝ

MANŽEL –
tel. 723 424 701
n Od

15. 6. 2020 pronajmu byt
ve vlastním domě v Roztokách.
Maximálně 2 osobám. Bez
realitky. 2+kk – 47m2, zvýšené
přízemí. Tel. 604 201 404

n ZTRACENÉ KLÍČE:

prosím
poctivého nálezce, aby zavolal
číslo 724 104 932

n Pronajmu garážové stání
v Roztokách, Tyršovo nám.
1732/10 s výjezdem do Nerudovy ulice. Cena 20 000 Kč/rok.
Tel. 728 255 582



l
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Ateliér JoE
Ateliér JoE Vás zve na 23. letní (internetovou) výstavu inspirovanou snem a expresí.
Díla dětí budou k zhlédnutí prostřednictvím QR kódu (u tohoto textu i na výloze
ateliéru) v době od 15. května do 15. června 2020.

Sylva Balounová, 11 let, Kočky

Rezervace míst na školní rok 2020/2021
Místo v ateliéru si můžete rezervovat během května a června na e-mailu:
lada.kk@post.cz nebo na tel. čísle:
+420 725 069 062.
Věřím, že v srpnu proběhne plánovaná týdenní prázdninová dílna pro děti spojená
s návštěvou muzea, kresbou, malbou, fotografováním a dalšími aktivitami v krásné
krajině okolí Roztok.


Kateřina Matoušová, 13 let, Proměna

l

Lada Krupková Křesadlová

Ateliér JoE
výtvarné kurzy
Tyršovo náměstí 1731/9
252 63 Roztoky
e-mail: lada.kk@post.cz
mobil: +420 725 069 062

Barbora Matoušová, 11 let, Lucernička

Anna Kratěnová, 11 let, Zahrada

Městská knihovna informuje
Nabízíme vám výběr z novinek, zapsaných do fondu městské knihovny během měsíce března
a dubna 2020.
Beletrie

Pro děti

Ferrante, E., Pláž v noci
Mlynářová, M., Dvakrát dole, jednou nahoře
Keleová-Vasilková, T., Slib
Niedl, F., Poslední batilion
Delaney, J. P., Dokonalá manželka
Perry, J. L., Devatenáct dopisů
Riley, L., Půlnoční růže, Tajemství černé
růže
Cook, R., Pandemie
Kara, L., Fáma
Šárková, D., Svatební dar

Gough, J., Brumla a Remcík
Szymanowicz, M., Skřítci
Kovář, K., iPohádka
Cowell, C., Kouzelníci z pradávna
Walliams, D., Ledová obluda
Sparring, A., Chmatákovi a velká narozeninová loupež
Dolejšová, E., Parkourista

Anglický slovník
Moje první čísla
Moje první barvy a tvary
Člověk a příroda
Doprava
Můj svět
Když roboti brebentí
Zvířátka v ZOO
Vyjmenovaná slova

Naučná

Hry 

Netter, F.H., Netterův anatomický atlas člověka
Rubeš, J., Honest Guide
McNaughtan, H., Austrálie
Grifford, C., Fotbalová encyklopedie

Hobit
Vědomostní pexeso: Objevy a vynálezy
Vědomostní pexeso: Mezinárodní kuchyně
Bang! Fistful

Detektivky

Lelchuk, S. A., Chraň mě před zlými muži
Jackson, L., Ochotná zemřít
Cole, D., Konec hry
Cílek, R., Dno vyschlé studny
Houserová, E., Most do záhrobí
Gruber, A., Vražedná lhůta
Minier, B., Na okraji propasti
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Kouzelné čtení

Lesní zvířátka
Denní činnosti
Podzim
Zima

Informace můžete zjistit na webu
knihovna.roztoky.cz
a facebook.com/MKRoztoky


Za městskou knihovnu

l

Tereza Náhlovská

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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Den tance v Roztokách
„Všichni tanečníci jsou atleti boží.“ (Albert Einstein)

Už od roku 1982 se vždy 29. dubna na popud organizace CID (International Dance
Council) působící při UNESCO slaví
po celém světě Mezinárodní den tance (International Dance Day).
Roztoky se letos staly jedním z mála
míst na celé zeměkouli, kde byla možnost
skutečně slavit společným tancem, a ne
jen sledováním online přenosů na internetu. V ozvučeném městě jste mohli tan-

Vážení inzerenti,
naší snahou je, aby váš inzerát
byl maximálně účinný, proto
velmi dbáme na jeho tiskovou
kvalitu. K tomu ale potřebujeme
vaši spolupráci. Věnujte prosím
před zasláním podkladů pro vaši
inzerci pozornost níže uvedeným
technickým parametrům, bez jejichž dodržení nemůžeme zaručit
kvalitu vaší prezentace a tím
i její účinnost.
Hotové podklady:
Adobe Acrobat – ve formátu
PDF v tiskové kvalitě (nastavení komerční tisk, obrázky rozlišení 300 dpi, texty v křivkách).
Bez přímých barev.
n Doporučená minimální velikost
písma je 6 bodů.
n Velikost zpracovaného inzerátu
musí přesně odpovídat rozměru
uvedenému v objednávce.
Podklady nelze dále upravovat.

čit, kde jste chtěli a jak jste chtěli: doma,
na zahradě, v okolní přírodě a nebo na ulici (což ovšem předpokládalo omezení
fyzického kontaktu i blízkosti mezi tančícími a nasazení roušky). Ať už jako účastníci či jen pozorovatelé jste mohli zažít
skvělou atmosféru na Tyršově náměstí,
kde se průběžně potkalo nemálo tanečnic
i tanečníků, nebo na Levém Hradci či
v oblasti Na Panenské, kde oslava tancem

probíhala v komornějším duchu a více
v soukromí.
Taneční studio Po špičkách, které organizovalo tuto oslavu, by touto cestou rádo poděkovalo svým hostům – profesionálním
tanečním umělkyním Mirce Eliášové, Elišce Vavříkové, Cecile d’Costa, Markétě Pucové, Heleně Nováčkové, Kláře Čuříkové
a dále člence souboru Po špičkách Vendule
Ventové a Gábině Pižlové za jejich udržování „ducha tance“ po celé téměř tři hodiny
trvání akce.
Za morální podporu akce děkujeme i Ridině Ahmed a Mance Ratiborské a především zastupitelstvu města Roztoky za jeho
kladný postoj k celé myšlence.
Největší dík samozřejmě patří Radku Fenéšovi za ozvučení uvedených míst. Bez
jeho nezištné podpory by akci nebylo možné realizovat a poděkování míří i k rodinám Lenky Sternal a Zbyňka Švehly, které
nechaly znít hudbu ze svých zahrad.
Děkujeme také všem, kteří se účastnili jen
na chvíli, a za trpělivost i těm, kterým tento
„rozruh“ narušil jejich běžný klid. Věříme,
že jsme tancem přinesli do města alespoň
l
trochu radosti i v této nelehké době.
Zuzana Smugalová

Studio Po špičkách

Podklady pro další
zpracování:
n Dodání loga
a) v křivkách Adobe Illustrator
a PDF (texty převést do křivek
nebo přiložit fonty, barvy CMYK)
b) v rastru TIFF a JPEG rozlišení 600 dpi (barvy CMYK).
Při nedodržení barevnosti
CMYK neručíme za správnou
barevnost loga.
Barvy nesmějí klesnout pod 5 %
jednotlivého CMYK.

n

n

 odání obrázků
D
a) ve formátu EPS, TIFF a JPEG
v rozlišení min. 300 dpi,
barvy CMYK (min. velikost
u barevné fotografie JPEG
je 315 kB a u TIFF 1,3 MB)
b) kvalitní fotografie (maximální použití je do 100 % velikosti
fotografie)

➔
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Ticho
Stala se mi taková věc. Mluvil jsem přes plot se sousedkou,
na vzdálenost několikanásobně větší, než je distance
předpisová, a slyšeli jsme se.
Najednou jsem si uvědomil, že vedle
na hřišti mateřské školy i v tom strašném
suchu roste tráva, protože není vydupaná
stovkami nožek, že parkoviště u základní
školy je poloprázdné a že vidět na obloze
letadlo je tak vzácný úkaz, jako bylo potkat
před sto lety na ulici auto. Že je prostě ticho, anebo to, čemu my, lidi žijící v kraválu
města, ticho říkáme.

Moc bych si přál, aby se země rychle vrátila
do normálu, protože každý den zastavené
výroby, zavřených obchodů a omezených
služeb znamená růst státního dluhu, snížení příjmů města a i mnohých z nás a zablokované špitály ohrožují možná víc lidí trpících jinými chorobami, než jich má
na svědomí koronavirus, ale tohle by mohlo zůstat. Ne ono (skoro) ticho. Ale to, že se

navzájem slyšíme, ba co víc, že si nasloucháme.
Aby nám to vydrželo i v dobách, až jednou, už dávno bez roušek, budeme na tuhle epizodu vzpomínat stejně jako na povodně před osmnácti lety. 
l
Jarda Huk

Roztoky s historicky nejvyššími závazky 175 milionů Kč
V roce 2010, když jsem poprvé působil
za ODS v městské radě se zcela novým, téměř panickým vedením a připravovali
jsme rozpočet na rok 2011, hádali jsme se
s TOP a Sakurou o každou korunu. Bylo
těsně po finanční krizi. Běžné roční příjmy
obce byly tehdy něco málo přes 100 milionů korun a v plánu byla nová škola.
Na účtech mělo město tehdy rezervu kolem 50 milionů, z půlky za prodej nemocnice. Nakonec se podařilo získat dotaci,
která částečně investici pokryla, a nejen
postavit školu, ale opravit řadu silnic, postavit školku a celou řadu dalších věcí. To
vše díky tomu, že jsme osekali provozní
náklady, měkké projekty a peníze přesunuli do věcí, které byly vidět. Do hmatatelných investic.

Na začátku tohoto volebního období v roce
2018 mělo město na účtech cca 60 milionů,
běžné příjmy rozpočtu byly kolem 170 milionů a ekonomika silně rostla. Už několik
let se vědělo, že se musí stavět další škola
a že to levné nebude. Přesto se vedení chovalo jako utržené ze řetězu a rozhazovalo
prachy, kde se dalo. Při přípravě rozpočtu
na rok 2019 jsem předložil řadu škrtů, téměř všechny byly smeteny ze stolu s tím,
že zdroje jsou. Vysmívali se mi. Loni
v prosinci už jsem to ani nezkoušel, marná snaha. A jaký je stav dneska? Covid
seškrtal příjmy o cca 30 milionů, k úvěru
100 milionů na školu v dubnu zastupitelé
schválili další úvěr na téměř 45 milionů
na předražené pozemky bývalého areálu
Barum, na účtech pusto a v příštím roce

další splátka závazků za necelých 30 milionů (odložený doplatek za pozemky). Sečteno, podtrženo: v následujících letech
nás čekají závazky za 175 milionů při pravděpodobně nižších než očekávaných příjmech.
Z prosperity a finanční ukázněnosti
k úvěrům a závazkům. Po třetím volebním
období už nikdo nemůže říkat, že něco nevěděl, že se na něco nemohl připravit.
Neexistuje výmluva.
l

Ing. Roman Jandík
zastupitel za ODS

inzerce

ADELE SALON
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Znovuotevření školy
Škola nyní nastavuje základní provozní podmínky v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně ZŠ a žáků 9. ročníků podle
manuálu MŠMT vydaného dne 30. 4. 2020.  
Samozřejmostí bude zvýšená hygiena –
dávkovače s dezinfekcí, jednorázové papírové ručníky, dezinfekce tříd a všech společných prostor, nošení roušek.

Návštěva školy je dobrovolná

Rodiče musejí žáky 1. stupně do 18. 5. 2020
k docházce do školy přihlásit. Poté škola žáky
rozdělí do skupin, jejichž složení je neměnné
do konce června a platí i pro pedagogického
pracovníka. Ve skupině bude maximálně
15 žáků, každý žák bude sedět sám v lavici.
Skupiny mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků.
Cílem dopolední části je vzdělávání žáků
v obsahu výuky na dálku, kterou pravděpodobně bude stále zajišťovat třídní učitel.
Vzdělávací aktivity ve škole zajistí pedagogičtí pracovníci (např. asistenti pedagoga,
vychovatelé, učitelé).
S informacemi o zájmu, rozdělení
do skupin a přiřazení pedagogického

pracovníka rodiče osloví třídní učitelé.
Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka tato prohlášení:
n písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených ministerstvem
zdravotnictví;
n písemné čestné prohlášení o neexistenci
příznaků virového infekčního onemocnění
(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta
chuti a čichu apod.).

Hygienické zásady

Při cestě do školy i ze školy musejí být zakrytá ústa i nos, rozestupy 2 metry (neplatí
pro rodinné příslušníky). Před školou nesmí docházet ke shromažďování. Do školy
smí jen žáci, nikoliv doprovod.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí
ve společných prostorách roušky. Každý
žák musí mít s sebou na den minimálně
2 roušky a sáček na uložení roušky.

Pokud je ve třídě zachován rozestup 2 metry, nemusí mít žák ani pedagog roušku.
Budou dána pravidla pro přesuny jednotlivých skupin, pro pohyb na chodbách,
návštěvy toalety a společných prostor, aby
byl minimální kontakt mezi skupinami
žáků i zaměstnanců školy.
Stravování zajistí škola formou studených obědových balíčků. Žáci se budou
muset ke stravování přihlásit, cena je stejná
jako cena běžného školního oběda.
Pro žáky 9. ročníků jsme připravili přípravu na přijímací zkoušky formou skupinových konzultací, které budou zaměřeny na matematiku a český jazyk. Tyto
konzultace budou probíhat do termínu
přijímacích zkoušek na střední školy, potom se opět vrátíme k distanční online
výuce. Konzultace povede aprobovaný
učitel daného předmětu. Vzhledem
k tomu, že jde pouze o konzultace, s obědovými balíčky pro 9. ročníky nepočítáme. Pro deváté třídy platí stejná hygienická pravidla včetně doručení prohlášení
l
jako pro 1. stupeň.
Mgr. Olga Janoušková
ředitelka školy

Schůzka k online výuce na základní škole
Náhlé uzavření škol zastihlo všechny aktéry vzdělávacího procesu
nepřipravené na zavedení online výuky. Většina škol, i ta naše, zprvu
tápala, učitelé postupovali stylem pokus – omyl, každý pedagog volil cestu,
která pro něj byla nejschůdnější. Výsledkem pak byla značná nejednotnost
a roztříštěnost vyučovacích postupů. Moc k tomu nepřispělo ani ministerstvo
školství, když uvedlo na svých stránkách 28 různých aplikací, které se
k tomuto účelu dají použít.

V prvních týdnech se tak žáci a rodiče ocitli ve velice složité situaci, kdy s každým
učitelem komunikovali jinak, úkoly museli
dohledávat v různých aplikacích i časech.
To samozřejmě vzbudilo u části rodičů
značnou nelibost.
Proto se v neděli 3. 5. vpodvečer sešli
na městském úřadu zástupci skupiny rodičů s vedením města a také s vedením školy,
aby projednali další postup.
Rodiče ocenili, že se úroveň online výuky na základní škole za poslední dva týdny
velmi zlepšila, a k dalšímu zlepšení navrhli
čtyři kroky, na kterých se pak všichni přítomní shodli:
1. Postupně redukovat počet kanálů,
po nichž probíhá výuka na druhém stupni.
Jako cílový stav do budoucna navrhují
3 kanály: Google Clasroom, WebMeeting
a pro stálé informace Bakalář. Výuka v prv-
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ním stupni může být zachována v současné
podobě.
2. Každá třída by měla mít jednotné informační místo, kde se žáci a rodiče dozvědí, kdy bude probíhat jaká výuka.
3. Sjednotit čas, kdy dojde k zadávání
úkolů, aby v určitý čas a na určitém místě
byly k nalezení všechny zadané úkoly.
4. Škola by měla zvážit odbornou pomoc při nastavení systému, např. od Česko.Digital.
Mimo tyto body by rodiče uvítali možnost konzultací s pověřeným odborníkem
ze školy, který by jim mohl poradit, pokud
narazí na nějaký problém, který oni sami
ani ve spolupráci s vyučujícím nemohou
vyřešit.
Paní ředitelka uvedla, že škola situaci vyhodnotí a manuál připraví. V plánu má
i úpravu osnov předmětu Informatika,

kam přibude online komunikace. Myšlenku s kontaktní osobou ze školy považuje
za dobrý nápad.
Za sebe bych chtěla vyjádřit přesvědčení,
že všichni učitelé v roztocké škole se k nezvyklé situaci postavili čelem, někteří z nich
doslova překonali sami sebe. A ráda bych
vyzdvihla kreativitu některých z nich.
Nyní nás čeká otevření školy, podmínky,
které jsou MŠMT nastaveny, přinášejí pouze možnost odlehčit rodičům tím, že děti
mohou být ve škole, a ne doma. Rozhodně
se nebude jednat o standardní výuku, ale
spíše o tzv. hlídání. Škola i rodiče budou
opět procházet nelehkou zkouškou. Bude
velice nesnadné skloubit již nastavenou výuku s novými okolnostmi a podmínkami.
Současná krize se stává příležitostí, jak
výuku zmodernizovat. Ve spolupráci se
školou i rodiči se všichni budeme snažit,
abychom tuto šanci nepromarnili. Je to
l
v zájmu našich dětí. 
Vladimíra Drdová
radní pro školství
a sociální věci
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Klub rodičů při roztocké škole?
Koronačas vede spoustu lidí k větší pospolitosti – a stalo se to i nám, skupině
rodičů z roztocké školy. Rádi bychom vytvořili nějakou platformu, která
by rodiče spojovala. Takové spolky či sdružení jsou poměrně běžné (a kdo
by neznal ze svého dětství podivnou – a většinou dost neživou – strukturu
jménem SRPŠ). A my žádný takový spolek v Roztokách nemáme. Není to
škoda?

V současné chvíli je nás pár a společně pátráme, jak by taková věc mohla vypadat,
aby měla smysl pro rodiče, pro školu i pro
město. Měla by to být platforma, která pomáhá ve vzájemné komunikaci rodičů, potažmo rodičů a školy. Pro školy bývá úleva,
že jí takový klub pomáhá v komunikaci

s rodiči – je o mnoho snadnější jednat se
známým partnerem než s velkým množstvím jednotlivých lidí. Kluby rodičů velmi
často zprostředkovávají dary či dobrovolnickou pomoc. Pomáhají s akcemi či kulturními programy. Angažují se v pomoci
sociálně slabším žákům. Podílejí se na ve-

Kdy se vrátíme k běžné výuce?
Milí naši klienti, současní i potenciální,
na konci dubna to vypadá slibně, možná už
se brzy budeme setkávat zase „v lavicích“,
ale už nikdy to nebude jako před koronou.
Možná pomalu nastane čas se ohlédnout
a říci si, tak jak jsme tento měsíc a půl prožili? Možná už můžeme dokonce zkusit
hodnotit, co ta koronakrize přinesla. Nám
konkrétně. Nefunkčního jsme se zbavili
a mnoho nového jsme přijali do svých životů. Začali jsme využívat technologií tam,
kde bychom si to ještě v únoru (!) neuměli
představit. Naučili jsme se spoustě věcí –
za nejdůležitější já osobně považuji spolupráci na společném díle v podmínkách
rychlé, naprosté a stálé proměny terénu.
Naše vzdělávací centrum se během krátké doby změnilo z prezenčního na virtuální a díky vzájemné podpoře se to podařilo
celkem dobře, tzn. drtivá část kurzů pokračovala v online módu. Chtěla bych na prvním místě poděkovat našim lektorům, kteří do toho šli a osvojili si online výuku, což
mnohdy vyžadovalo vystoupit z osobní
komfortní zóny...
Lexik i Insignis vám budou nabízet své
služby v souladu s aktuálním stavem nouzových opatření vlády. Sledujte naše webové stránky.

Malý objevitel pro kluky i holky od 5 do 8
let. Pod vedením lektorek Martiny Denemarkové a Veroniky Vondráčkové zažijí
vaše děti spoustu dobrodružství, budou
dělat neobyčejné pokusy s běžnými materiály a užijí si společně další letní radovánky. Termín: 17.–21. 8. 2020.
Žhavou novinkou letošního léta je:
Prázdninové ARTE setkávání pro děti od
3 do 14 let. Prožijeme společně radost z tvoření, budeme používat barvy, různé materiály, ale hlavně vaši fantazii. Tábor povede
arteterapeutka Simona Jetmarová. Dopolední program pro malé výtvarníky, odpolední pro ty větší. Termín: 24.–28. 8. 2020.
Logopedie

Na základě zájmu našich klientů obnovujeme od 25. 5. Logopedii s Martinou Burgerovou. Službu budeme nabízet i během
letních prázdnin.
Relaxace/terapie online

Čas dle dohody s terapeutkou Martinou
Denemarkovou. Skupinové (rodinné) i individuální terapie. Kontakt: martina.denemarkova@lexik.cz

Letní tábory

Anonymní horká linka – poradenství v oblasti pedagogicko-psychologické zdarma

RC FreeRide Land ve spolupráci s www.
rcfreerideland.4fan.cz pro kluky i holky
od 7 do 15 let s vlastním RC autem ve FreeRide parku v Roztokách. Lektoři: Jakub
Malčánek a Tomáš Voborský. Termín:
10.– 14. 8. 2020.

Máte doma problémy? Potřebujete pomoci
s výukou? Trápí vás úzkosti? Špatně spíte?
Kontaktujte nás e-mailem na adrese poradna-online@lexik.cz a vašemu tématu se
bude věnovat některý z našich odborníků.
Služba je zdarma.
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řejné diskusi o vizi a směrování vzdělávání
v obci. Co z těchto věcí by mohlo a mělo
být naší náplní a jaká by měla být podoba
takového klubu konkrétně u nás v Roztokách?
Tyto otázky si klademe a vy si je můžete
klást s námi, chcete-li. Uvítáme posily,
v tuto chvíli zvláště takové, které se chopí
kusu práce, zapojí se aktivně a pomohou
nám vznikající platformu tvarovat. Budeme rádi i za zkušenosti odjinud, pohled
z jiné než rodičovské strany a sdílení nápadů – rádi bychom to totiž udělali dobře.
Kontaktní informace naleznete na bit.ly/
klub-rodicu. Budeme se na vás těšit.


l

Zuzana Šrůmová

Cyklus pro ženy: Jak si uklidit 
svůj život

Pokračujeme meditačním dopolednem 2. 6.
Můžete se přidat, máme za sebou jen první
setkání. Semináře prokládáme řízenou
meditací a základy technik relaxace. Lektorky: Lenka Švecová (tematické semináře)
a Martina Denemarková (meditace, relaxační techniky).
E-learningové vzdělávací
programy

Péče o seniory: Tento nový projekt jsme
připravovali od loňského podzimu ve skvělé spolupráci s partnerem SPCCH a za finanční podpory Letiště Václava Havla.
Vzdělávací program, jenž bude díky účastníkům pilotního projektu prakticky odzkoušen, zařadíme do našeho portfolia
e-learningových vzdělávacích programů
během podzimu 2020.
Chůvy do zahájení školní docházky – termíny: Stále možno vstoupit do kurzu
Na pohodu: 18. 4. 2020 – 22. 8. 2020. Další
kurzy: 20. 6. – 22. 8. 2020 (Expres), 12. 9.
– 16. 1. 2021 (Na pohodu), 19. 9. – 21. 11.
2020 (Expres), 21. 11. – 23. 1. 2020 (Expres)
Asistent pedagoga – termíny:
6. 6. – 31. 10. 2020, 5. 9. – 30. 1. 2021,
9. 1. – 12. 9. 2020, 5. 12. – 1. 5. 2021.
Více na www.lexik.cz, www.insignis.cz
i na Facebooku. V případě jakýchkoli
dotazů pište na info@lexik.cz nebo
info@insignis.cz, volejte na 733 643 642,
l
739 035 000.
Blanka Pekárková

koordinátorka Lexik, Insignis
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Jsme mistry!!! Přeboru Středočeského kraje ve volejbalu...
Závěrečná tabulka soutěže:

Zápas Roztoky Vlašim (blokují Dejmek, Douda st.)

Věc, která se zdála být spíše virtuální realitou než skutečným cílem pro tuto sezonu,
je tady! Družstvo mužů TJ Sokol Roztoky
se v sezoně 2019/2020 stalo mistrem Středočeského kraje ve volejbalu. Svoje vítězství zpečetilo závěrečným vítězstvím nad
mužstvem Vlašimi před roztockým publikem. Byl to bohužel i poslední zápas sezony, neboť covid-19 zasáhl i do našeho sportu a závěrečný zápas v Českém Brodu,
který měl být formalitou a konečným potvrzením naší dominance v soutěži, a následnou plánovanou vítěznou cestu v otevřeném autobusu do našeho krásného
města jsme si museli odpustit (nebo přesunout na příští sezonu?).
Nejen covid zasáhl naše družstvo v letošní sezoně. Bohužel nás opustil náš dlouholetý rozhodčí František Hrubý. Jeho
služby a oddanost roztockému sportu
svorně uctilo minutou ticha jak Roztocké
družstvo, tak i hosté z Vlašimi.
Vítězství v soutěži nás katapultovalo přímo do 2. ligy. I když si dovedeme představit naše důstojné působení v této soutěži,
tuto nabídku jsme nakonec odmítli. Důvo-

Počet 
zápasů

Vítězství

Porážky

Poměr 
setů

Poměr míčů

Výsledné
body

1.

Roztoky

24

19

5

63 : 28

2109 : 1830

55

2.

Tuchlovice

24

15

9

54 : 34

2001 : 1869

48

3.

Benešov

24

14

10

56 : 42

2182 : 2123

44

4.

Dobříš A

24

12

12

51 : 49

2144 : 2185

37

5.

Vlašim

26

12

14

49 : 57

2288 : 2321

35

6.

Dobřichovice B

28

12

16

52 : 65

2530 : 2563

33

7.

Zruč n. Sáz.

26

10

16

44 : 60

2189 : 2323

31

8.

Český Brod

24

6

18

27 : 61

1815 : 2044
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dem je zejména jiný zápasový rytmus
2. ligy a přiznejme si, i lehce vyšší věkový
průměr našich hráčů.
Kdo se o tento nejlepší výsledek v poslední dekádě postaral?
Soupiska družstva 
(pro ilustraci výše uvedeného 
i s rokem narození)

Chalupa Jan		
Dejmek Milan		
Douda Martin		
Douda Petr		
Havlík Daniel		
Krejza Pavel		
Kuptík Pavel		
Matas Martin		
Satrapa Michal		
Tomášek Michal	
Váňa Karel		

1987
1984
2002
1974
1995
1972
1972
1975
1973
1977
1967

Záhoř Zdeněk (kapitán)	
Šplíchal Jiří		
Šrom Dominik		
Šturm Petr		
Šturm Vojtěch		
Žilka Michal		

1973
1977
1999
1965
2002
1974

Zapisovatel: Jaroslav Poláček
Rozhodčí: Fr. Hrubý
Na závěr velké poděkování za podporu
našeho družstva směrem k vítězství firmě
Ecolifts - Výtahy1, městu Roztoky, firmě
M Companies, Základní škole v Roztokách
– jmenovitě Bedřichovi Němcovi za nejlepší přípravu kurtu v kraji, a restauraci
l
Prima Pizza. 
Za rok se těšíme zase!
Martin Matas

TJ Sokol Roztoky – oddíl volejbalu

Léto v pohybu
V době uzávěrky to vypadá, že se od července budou moct
organizovat tábory a kempy pro děti. My jsme samozřejmě
rádi, protože věříme, že dostatek pohybu a pobytu
na čerstvém vzduchu a v přírodě působí blahodárněji
než leckterá karanténa. Naše příměstské sportovní
kempy i týdenní letní tábor jsou připraveny. Na všech
našich akcích budeme co nejpřísněji dodržovat potřebná
hygienická opatření.
Příměstské kempy na Žalově můžete využít každý všední den v průběhu celých letních prázdnin. Pro děti je připraven pestrý
sportovní program (tenis, kolo, in-liny, atletika, fotbal, florbal, ping-pong…), spous-
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ta zábavných her a soutěží, osvěžovací bazének, odpočinková zóna, jídlo i pití.
Letní tábor v Sýkořicích se letos ponese
ve znamení lovu legendárních Foglarových bobříků a nebude chybět ani sporto-

vání, výlety nebo koupání. Útočištěm nám
bude penzion Sýkorák v Sýkořicích u Křivoklátu.
Bližší informace: sramek@tenis-skola.cz
nebo na webu www.tenis-skola.cz.
Věřím, že současné nepříjemné období,
které zcela novým způsobem ovlivňuje
naše životy, bude brzy za námi a my se budeme opět moci radovat ze všech maličkostí všedních dní.
Buďte pozitivní, pomáhejte si,
mějte se rádi. 

l

Jan Šrámek
Tenis Žalov
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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

