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ÚVODEM

Jsou Roztoky velké, nebo
malé?
Český statistický úřad zveřejnil údaje o počtech obyvatel v jednotlivých obcích k 31. prosinci 2014. Podle tohoto údaje měly Roztoky 8123 obyvatel, což je
– jaká to náhoda – přesně o stovku hlav více než
k témuž datu o rok dříve.
K tomuto i k dalším statistickým údajům o Roztokách včetně srovnání s jinými obcemi v rámci celého okresu či kraje
se ještě vrátíme v některém z příštích čísel Odrazu. Zde se jenom
krátce zamyslím nad otázkou, co toto jedno suché číslo znamená.
Určitě nás za posledních patnáct let hodně přibylo. Málokdo už si dnes
pamatuje, že na sklonku socialistické éry existoval záměr vybudovat
v Solníkách mamutí panelákové sídliště pro několik tisíc armádních
důstojníků a jejich rodiny. Kdyby to tenkrát soudruhům bylo vyšlo,
psal bych dnes asi o něčem jiném (pokud bych psal vůbec).
Ještě i v první dekádě po revoluci Roztoky stály – kvůli nevyjasněným
restitučním nárokům na pozemky – stranou bouřlivého rozvoje, který postihl většinu obcí v blízkosti hlavního města. Poté, co nejmenovaný developer skoupil restituční nároky na většinu nezastavěných
ploch ve městě, však bylo jasné, že podoba Roztok jako klidného,
tichého, příjemně ospalého městečka s minimálním provozem vezme
dříve nebo později zasvé.
Roztoky, jak je my starší pamatujeme, ještě byly opravdu malé. Říkával jsem s oblibou, že v Roztokách se všichni se všemi znají, pokud
nejsou rovnou příbuzní. Byla to zkrátka taková trochu větší vesnice.
Dnes se blížíme k dvojnásobnému počtu obyvatel a z velké vesnice se
stalo malé město, nebo chcete-li maloměsto, a to se všemi typickými
neduhy a vadami. A nejspíš nás ještě přibude, ještě jsou tu rozvojové
plochy, na kterých se bude stavět.
Přes to všechno jsou pořád Roztoky krásné, a pokud se podaří jejich
další rozvoj rozumně usměrnit, budeme si moci říkat: nejsou ani
malé, ani velké. Jsou tak akorát.
Jaroslav Drda

Pozor na uzávěrku!
Upozorňujeme přispěvatele, že uzávěrka letního Odrazu je 9. července.
Zároveň prosíme o její respektování, v poslední době se rozmohl
nepěkný zvyk posílat příspěvky po uzávěrce. Znovu upozorňujeme,
že pozdě dodané články se v Odrazu nemusí objevit vůbec nebo hodně seškrtané.
redakce
Odraz č. 6 vychází 12. 6. 2015, uzávěrka tohoto čísla 28. 5. 2015,
uzávěrka dalšího čísla 9. 7. 2015.
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INFORMACE Z RADNICE

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dnešnímu Odrazu i dění ve
městě dominují dvě témata
komunální a jedno nadčasové.

Výročí Mistra Jana Husa
V příštích dnech si připomeneme pro naši
zemi velmi významné kulaté výročí upálení Mistra Jana Husa. Po celé republice se
bude konat nespočet akcí a ani Roztoky
nezůstanou stranou. Více se dozvíte v tématu měsíce. Poděkování patří Husově
sboru Církve československé husitské
v Roztokách.

Nedělní klid
Zastupitelstvo města schválilo nové znění
obecně závazné vyhlášky o rušení nočního
klidu a regulaci hlučných činností. Jedná
se o dvě zásadní změny, které ovlivní život
v našem městě. Hlučné činnosti budou
totiž zakázány nejen o nedělích a o svátcích, ale i ve všední dny od 20. do 22. hodiny (pak následuje standardní noční
klid).

Dále v Odraze si nepochybně budou někteří
stěžovat, že se jedná o zbytečné regulace
a omezování jednotlivců. Já se domnívám,
že se jedná o výrazný krok směrem k západní, chcete-li bavorské, kultivovanosti.
Jistě, bude to znamenat omezení, především
v tom, že nebudeme moci sekat o nedělích.
Domnívám se ovšem, že když dokážou mít
se stejným omezením posekané trávníky
třeba ve zmiňovaném Bavorsku, proč bychom to nedokázali i my. Jako konzervativní politik vítám nejen poklidné svátky a neděle, ale i to, že se k sobě navzájem budeme
chovat ohleduplněji. Jsem rád, že nové znění vyhlášky bylo v zastupitelstvu s výjimkou
několika jednotlivců schváleno napříč politickým spektrem.

Vila č. 125 v Tichém údolí
bude opravena
Zastupitelstvo také rozhodlo o budoucnosti
městských vil v Tichém údolí. Zásadní bylo
rozhodnutí, že obě vily zůstanou ve vlastnictví města. Využití menší z nich (č. 110)
je prozatím otevřené. V tuto chvíli hledáme
strategického partnera, který by s námi byl
ochoten na její záchraně participovat. Kon-

krétně jednáme s Židovskou obcí. Věřím, že
tato jednání dopadnou dobře a že se najdou
externí finanční zdroje, bez nichž nejsme
bohužel schopni opravit obě vily najednou,
ač by to bylo ideální.
Dobrou zprávou je, že v příštím roce vypukne oprava větší vily (č. 125). Abychom
maximalizovali možnost získání finančních
prostředků z vnějších zdrojů, požádáme
o dotaci na obnovu vily jakožto mateřské
školy se dvěma třídami. Pokud tuto dotaci
získáme, vznikne zde nová mateřská škola,
která nám bude sloužit minimálně po dobu
udržitelnosti projektu. V případě, že dotaci
nezískáme a budeme muset opravu zainvestovat výhradně z našich peněz, pak zde
vznikne jedna třída mateřské školy a prostory pro spolkovou činnost. Ať už to bude
tak či tak, je nepochybně dobrou zprávou,
že bude chátrající vila zachráněna.
V návaznosti na opravy vil dojde i na rekultivaci velkých přilehlých zahrad. Kromě
krásných prostranství určitě zaujme i možnost pěšího propojení Tichého údolí a horních Roztok.
S přáním slunečných dnů
Jan Jakob, starosta města Roztoky

Informace z jednání zastupitelstva a rady města
Rychle a zběsile
Je pravda, že stejnojmenný
akční trhák má už sedm
pokračování a protagonisté v něm vystupují přece jen poněkud razantněji než členové městské rady, ale jako
titulek pro večer 13. května se docela hodí.
Svazek papírů, potištěných podklady pro
páté jednání rady města, měřil 16 mm
(zkuste si spočítat papíry), program měl 43
bodů „řádných“ a dalších 11 na stůl, ale šest
přítomných radních se s ním vypořádalo
průměrnou rychlostí 16 bodů za hodinu
do osmé hodiny. Večerní klid, o němž se
také diskutovalo a který možná ve městě
vstoupí v platnost, tak ani nemohl být narušen.
Bod „Návrh obecně závazné vyhlášky
O ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností“ byl asi také nejdelším bodem
jednání. Kromě nočního klidu (od 22.00
do 6.00), který platí již podle současné vyhlášky, má být „ticho“ taky od 20 hodin
v pracovní dny a všechny neděle a svátky
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po celý den a noc. Výjimkou jsou novoroční
oslavy, hudební produkce (do 22 hodin)
a akce, kde si pořadatelé vyžádají výjimku.
Protinávrh posouval vypnutí sekaček a cirkulárek na 21. hodinu, zastánce měl i návrh
neregulovat víc, než už je dosud, a neprovokovat spory mezi znepřátelenými sousedy,
ale ochránci uší měli navrch a rada čtyřmi
hlasy návrh vyhlášky posunula s doporučením zastupitelstvu ve znění, v němž byl předložen.
Ještě před diskusí o návrhu OZV musela rada
splnit nepříjemnou povinnost vyplývající ze
změny zákona: schválit směrnici pro zásady
pro poskytování dotací z rozpočtu města
a následně také návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční
dotace města pro sociální oblast. Stručně řečeno: všechny dotace spolkům, organizacím
i jednotlivcům (včetně sociálních příspěvků
v sociální oblasti) se budou poskytovat
na základě smlouvy. Papírování navíc, snad,
věřme, i víc odpovědnosti.
Starosta informoval radu o dalším postupu
rekonstrukce objektu pro dětskou skupinu.

Projektová dokumentace je připravena, návrh smlouvy se Sokolem taky. Rekonstrukce
objektu bude ale mnohem nákladnější, než
jsme předpokládali, a tak starosta jako správce rozpočtu dostal za úkol navrhnout zastupitelstvu, kde potřebné skoro dva miliony
korun ušetříme. Samotné stavební práce by
měly být hotovy během prázdnin, nejasný je
jen termín, kdy úřední šiml dětskou skupinu
schválí (zápis do registru, schválení pravidel
fungování či plánu vzdělávání), aby mohla
skutečně sloužit.
Z mnoha dalších bodů jednání, zápisů komisí a informačních materiálů je pro občany
nejzajímavější asi to, které chodníky se budou ještě letos rekonstruovat. Předpokládá
se, že by se měly opravit chodníky v Braunerově (jen chodník, nikoli vozovka), dva nedokončené kousky v ulici Havlíčkova, dolní
část uličky Kostelní a kousky v ulicích Vrchlického a Jeronýmova. Na levohradeckém
hřbitově se bude jednat o vybudování mlatových chodníčků, štěrkový posyp se neosvědčil a chůze po něm není hlavně pro starší lidi
snadná.
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Na vilu čp. 125 zkusíme
nejdřív velkou dotaci na MŠ
Na zasedání zastupitelstva 27. května byly
na rozdíl od předchozí rady „noty“ velmi
útlé a počet bodů sotva dvacet, přesto jsme
vyčerpali řádný čas až do 23. hodiny.
Zásadní podíl na tom měl jediný bod – rozhodnutí o tom, jak naložíme dál s historickými vilami čp. 110 a 125. Diskusi uvedla prezentace studie arch. Eflera, kterou někteří
zastupitelé již znali z veřejného slyšení ve škole. Pak se rozvinula dlouhá debata. Jednalo se
v podstatě pouze o vilu větší, čp. 125, k vile
čp. 110 přijalo zastupitelstvo jednohlasně jen
usnesení, kterým pověřilo radu dalším vyjednáváním s Federací židovských obcí, která
projevila zájem podílet se na rekonstrukci tohoto objektu a využít jej pro účely muzea dokumentujícího stopy židovského obyvatelstva
a jeho staveb v našem území.

Zastupitelstvo se rovněž, byť deklaratorně,
shodlo v tom, že projevuje vůli zachovat obě
vily v majetku města. Předmětem diskuse
bylo hlavně to, zda jsme už nyní schopni
rozhodnout ze dvou variant, které z předchozích jednání vykrystalizovaly jako ty,
které mají největší podporu. Podle první
z nich by byla celá vila vyhrazena pro mateřskou školu s dvěma třídami, podle druhé
by bylo v přízemí jedno oddělení MŠ a v patře prostor pro neziskové organizace.
Na oba záměry, jak ověřil místostarosta Tomáš Novotný, by bylo možné žádat o evropskou dotaci, v případě kombinovaného využití ovšem na dotaci přiměřeně zredukovanou
na část objektu vymezenou pro mateřskou
školu, a to byl patrně nejsilnější argument,
který rozhodl ve prospěch první varianty.
Projekt bude ovšem zpracován tak, abychom
v případě, že dotace nám nebude přidělena
(a to budeme vědět nejspíš až na podzim

roku 2016, projekt je nutno podat do března
2016), mohli po mírných úpravách patro
budovy čp. 125 využít pro neziskové organizace.
O návrhu obecně závazné vyhlášky „O ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností“ bylo napsáno dost již ve zprávě z jednání
rady. Přidejme proto verdikt: 13 hlasy z 18
aktuálně přítomných byla vyhláška schválena
ve znění předloženém radě i zastupitelstvu.
Zastupitelstvo schválilo také pravidla třetího
pokusu vybrat koncesním řízením provozovatele vodohospodářské infrastruktury, doplnilo
sestavu finančního a kontrolního výboru namísto odstoupivších členů, odsouhlasilo razantní zvýšení nákladů na výstavbu domku
pro dětskou skupinu a vyžádalo si podrobný
rozpis budoucích nákladů a způsobu provozování.
Jaroslav Huk, místostarosta

Jana Palacha: úprava technologie, termíny platí
Stavební firma, která provádí rekonstrukci
ulice Jana Palacha, narazila pár desítek metrů od Tyršova náměstí na problém, který si
vyžádá změnu v dalším postupu prací. Příčinou problému je složení vrstev pod starou
silnicí, v nichž je mnohem vyšší podíl spraší,
než předpokládal projekt. Spraše jsou jako
podloží nevhodné a nezajišťují dostatečnou
nosnost komunikace. Nahrazovat vrstvy
spraše jiným materiálem v celém rozsahu
rekonstruované komunikace by bylo ekonomicky neúnosné. Na základě konzultací
s geologem stavby a autorem projektu bylo
rozhodnuto stabilizovat a tak zpevnit spraše
smísením s vápnem.
Stroj, který smísení vápnem provádí, však
nemůže pracovat přímo ve výkopu komunikace, protože by ohrožoval stávající vedení
plynu, proto bude problematická vrstva spraší vyvezena na plochu v rámci záborů stavby,
konkrétně na středovou část ve Školním náměstí (křižovatka Školní náměstí x Jana Palacha), tam smísena s vápnem, vrácena na původní místo a zaválcována. Vzhledem k této
změně bude upraven i postup prací.
Přesnější informace o postupu, uzavírkách
apod. budeme poskytovat občanům na webu
města a dotčeným obyvatelům ulice a okolí
přímo do schránek nebo na informačních
cedulích na okrajích staveniště.
Smluvně závazný termín dokončení prací
(31. 10. 2015) se nemění.
Jaroslav Huk, místostarosta
Ján Polák, vedoucí ORMŽP
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Město má novou vyhlášku o ochraně nočního klidu
Významným počinem květnového zastupitelstva se
bezpochyby stalo schválení
obecně závazné vyhlášky
o ochraně nočního klidu
a regulaci hlučných činností. Přijatá obecní norma vzbudí jistě debaty,
namnoze vášnivé. Zastánci bezuzdné svobody (hlavně pro ně samé…) už začali
šturmovat na poplach.
Je to zbytečné. Vyhláška stanovuje mantinely
a říká, že v neděli po celý den a v ostatní dny
od dvacáté večerní do šesté ranní by se v naší

obci neměla sekat tráva hlučnými sekačkami
a křovinořezy, nemělo by se řezat kotoučovou či motorovou pilou, neměly by kvílet
rozbrušovačky a hučet kompresory, o střelných zbraních a pyrotechnice nemluvě. Rádi
bychom šli civilizovanou cestou, kterou před
námi nastoupily mnohé jiné obce a která
funguje dílčím způsobem i u nás, v Roztokách. Při projednávání vyhlášky v zastupitelstvu se mi velmi líbil příspěvek kolegyně
Frindtové o tom, jak se v části Solníků dokázali obyvatelé domluvit a hlučné činnosti si
v určitě časy sousedsky zapověděli.

Sousedskou domluvu želbohu nelze aplikovat na celé Roztoky.Věřím, že i když většina
sousedů se na klidném soužití domluví, existuje stále dost spoluobčanů, kteří po hlučné
sekačce či brusce sáhnou třeba i v době nedělní poobědové siesty.
V odůvodněných případech může výjimku
z ustanovení vyhlášky udělit starosta.
Celé znění vyhlášky, která začne platit v polovině června, naleznete na městském webu.
Tomáš Novotný,
místostarosta

Obecně závazná vyhláška města Roztoky č. 2/2015
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo města Roztoky se na svém zasedání dne 27. 5. 2015 usnesením č. 110-6/15
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm.
a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“)
Čl. 1

Cíl a předmět obecně závazné
vyhlášky
(1) Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření
směřujících k ochraně před hlukem v době
nočního klidu, zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné
soužití občanů i návštěvníků obce, vytváření
příznivých podmínek pro život v obci a vytváření estetického vzhledu obce.
(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými
mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, a přijetí opatření, směřujících k ochraně před následnými škodami a újmami způsobenými narušováním veřejného pořádku,
jehož ochrana je ve veřejném zájmu a v zájmu chráněném obcí jako územním samosprávným celkem.
Čl. 2

Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se vymezují dále
uvedené pojmy:
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1. Sekačka na trávu a křovinořez – sekačka
na trávu a křovinořez poháněný elektrickou
energií nebo spalovacím motorem, a také
sekačka, která se zavěšuje na zahradní malotraktory a traktory.
2. Kotoučová pila (jinak také cirkulárka nebo
okružní pila) – stroj určený k řezání dřeva,
kovů či dalších materiálů. Skládá se z ozubeného kovového kotouče a poháněcího mechanismu, který kotouč roztáčí. Typy mohou
být ruční, stolní nebo ve stojanovém provedení.
3. Motorová pila (jinak také řetězová pila) –
stroj určený především k řezání dřeva, u kterého benzínový nebo elektrický motor pohání řetěz nebo malé ozubené kolečko, které
pak pohání řetěz.
4. Bruska a rozbrušovačka – ruční nebo stolní nářadí určené především k broušení či
řezání materiálů, u kterého elektrický nebo
benzínový motor nebo stlačený vzduch pohání rychle rotující nástroj (např. řezný či
brusný kotouč).
5. Pneumatické kladivo – ruční stroj určený
k vrtání otvorů do betonu, železobetonu či
kamene, sloužící rovněž k rozbíjení a mechanickému rozrušování pevných předmětů
a tuhých těles vyrobených z betonu, asfaltu,
kovů apod.
6. Kompresor – stroj určený ke stlačování
(kompresi) plynů a par. Typy mohou být
objemové nebo rychlostní.
7. Vrtačka – obráběcí stroj, určený k obrábění rotačních otvorů, zejména pomocí vrtáků,
výhrubníků, výstružníků, závitníků a záhlubníků.

8. Střelná zbraň – střelná zbraň vymezená
zákonem č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů a zákonem
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
9. Zábavní pyrotechnika – pyrotechnický
výrobek určený k zábavním účelům všech
druhů a kategorií, vymezený nařízením vlády č. 208/2010 Sb., o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh.
Čl. 3

Vymezení činností, které by
mohly narušit veřejný pořádek
v obci nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou
bezpečnosti, zdraví a majetku
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými
mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je:
a) rušení nočního klidu,
b) používání hlučných strojů a zařízení
a provozování zábavní pyrotechniky mimo
dobu k tomu určenou,
c) produkce živé či reprodukované hudby
během pořádání veřejnosti přístupných
sportovních, společenských a kulturních
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akcí, konaných na veřejných prostranstvích
či jiných místech v době nočního klidu.
Čl. 4

Omezení činností
(1) Noční klid je dobou od 22.00 hodin
do 06.00 hodin. V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy
na míru únosnou a neobtěžující okolí.
(2) Organizátoři veřejnosti přístupných
sportovních, kulturních a společenských
akcí, konaných na venkovních prostranstvích, jsou povinni ukončit hudební produkci v podobě živé nebo reprodukované
hudby do 22.00 hodin.
(3) Provozovatelé restauračních předzahrádek a zahrádek, které jsou součástí restauračního zařízení, jsou povinni ukončit hudební
produkci v podobě živé nebo reprodukované
hudby na těchto zahrádkách a předzahrádkách do 22.00 hodin.
(4) Každý je povinen zdržet se:
a) o nedělích, státních a ostatních svátcích1,
b) od pondělí do soboty v době od 20.00 hod.
do 22.00 hod.
veškerých prací spojených s užíváním zařízení
a přístrojů způsobujících hluk, které jsou blíže
vymezeny v čl. 2 této vyhlášky, např. sekaček
na trávu, křovinořezů, kotoučových a motorových pil, brusek, rozbrušovaček, pneumatických kladiv, kompresorů, vrtaček, střelných
zbraní (pokud jsou používány k rekreačním,
sportovním, výcvikovým či zájmovým účelům) a provozování zábavní pyrotechniky.

(5) Omezení činností uvedených v čl. 4
odst. 1 se nevztahuje na činnosti vykonávané
v rámci výkonu povolání či podnikatelské
činnosti:
a) při průmyslové či zemědělské výrobě,
b) při údržbě komunikací a veřejného prostranství,
c) při údržbě veřejně prospěšných zařízení.
(6) Omezení činností uvedených v čl. 4 odst.
1 a 4 se dále nevztahuje na používání zábavní
pyrotechniky ve dnech 31. 12. a 1. 1. každého
roku.
(7) Omezení činností uvedených v čl. 4
odst. 1 se dále nevztahuje na používání
střelných zbraní, pokud jsou používány
k rekreačním, sportovním, výcvikovým či
zájmovým účelům v případě, že k jejich
používání dochází ve vzdálenosti větší než
500 metrů od nejbližší stavby určené k bydlení na území města.
Čl. 5

Výjimky
(1) Z ustanovení čl. 4 odst. 2, 3 a 4 této vyhlášky může starosta města Roztoky udělit
výjimku konkrétní osobě na určité časové
období nebo na pořádání určité akce.
(2) Žadatel o udělení výjimky doloží k žádosti:
a) označení pořadatele a osoby odpovědné
zajištěním pořadatelské služby
b) označení pořádané akce
c) uvedení druhu akce a její popis
d) termín, místo konání, počátek a konec akce

e) předpokládaný počet zúčastněných osob.
(3) Písemná žádost o udělení výjimky musí
být doručena Městskému úřadu Roztoky
nejpozději 15 dnů před požadovaným udělením výjimky.
(4) Starosta města Roztoky může udělenou
výjimku kdykoliv v průběhu jejího trvání žadateli odejmout, pokud činnost žadatele nebo
jím pověřených osob narušuje svým charakterem v době nočního klidu veřejný pořádek.
Čl. 6

Společná a závěrečná
ustanovení
(1) Porušení ustanovení této vyhlášky lze
postihovat podle zákona č. 200/1990 Sb.
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Kontrolu nad dodržováním této vyhlášky
provádí Městská policie Roztoky.
(3) Zrušuje se obecně závazná vyhláška
č. 3/2011 ze dne 9. 2. 2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.
Čl. 7

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po dni vyhlášení.
Jan Jakob, v. r., starosta města
Mgr. Tomáš Novotný, v. r., místostarosta
Pozn. red.: Vyhláška nabyla účinnosti dne
11. 6. 2015.

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2015 města Roztoky

1. Seznam ulic a náměstí
v Roztokách
Alšova
B. M. Eliášové, Bernáškova, Bezručova, Bělina, Borkovského, Bořivojova, Bráfova, Braunerova, Bronzová, Burgerova
Čakov, Čapkova, Čáslavského, Čechova
Dobrovolného, Dobrovského
Felklova
Hálkova, Haškova, Havlíčkova, Hlouchova,
Horova, Husova, Husovo náměstí
Chalúpeckého, Chelčického
Jana Palacha, Jantarová, Jeronýmova, Jiráskova, Jungmannova
K Nádraží, Ke Kocandě, Komenského, Kostelní, Krásného, Krátká, Krolmusova, Kroupka, Kuželova
Legií, Lederova, Levohradecká, Levohradecké náměstí, Libušina, Lidická
Máchova, Masarykova, Mjr. Kašlíka, MUDr. Tichého, Mühlbergerova
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Na Dubečnici, Na Háji, Na Panenské, Na Pískách, Na Pomezí, Na Sekeře, Na Valech,
Na Vyhlídce, Nad Čakovem, Nad Vinicemi,
Nad Vltavou, Najdrova, Nádražní, nám.
5. května, nám. Jana Procházky, Nerudova
Obránců míru, Olbrachtova, Opletalova
Palackého, Pilařova, Plavidlo, Plk. Poláčka,
Plzeňská, Pod Koláčovem, Pod Řivnáčem,
Pod Vodojemem, Poděbradova, Potoky, Přemyslovská, Příčná, Přílepská, Puchmajerova
Riegrova, Rýznerova
Řadová, Řachova
Sedláčkova, Seržanta Hniličky, Smetanova,
Souběžná, Spěšného, Sportovní, Stříbrník,
Svaté Ludmily, Svobody, Svojsíkovy sady
Šafaříkova, Šaldova, Šebkova, Školní náměstí
Tiché údolí, Třebízského, Třešňovka, Tyršovo náměstí
U Háje, U Hřiště, U Jezu, U Školky, U Zastávky, Únětická
V Chatách, V Solníkách, V Úvoze, Václava
Havla, Veselého, Václavská, Vančurova, Vidi-

mova, Vlháčkova, Vltavská, Vošahlíkova,
Vraštilova, Vrchlického
Wolkerova
Za Cihelnou, Za Potokem, Zahradní, Zámek,
Zaorálkova, Zeyerova, Zvoncová
Železná, Žirovnického, Žižkova
17. listopadu

2. Seznam ostatních veřejných
prostranství v Roztokách
– dětské hřiště Tiché údolí
– dětské hřiště Obránců míru
– dětské hřiště Zaorálkova (naproti ZŠ)
– dětské hřiště Smetanova ulice
– areál aktivního využití volného času v Žalově (u místní restaurace)
– sportovní areál TJ Sokol Roztoky

Jan Jakob, v. r., starosta města
Mgr. Tomáš Novotný, v. r., místostarosta
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Nepořádek na stanovištích kontejnerů
na separované odpady
Vážení obyvatelé města Roztoky, poslední
dobou se v katastru obce rozmáhá nešvar
s odkládáním různých odpadů u zvonů
na separované odpady. Pracovníci technických služeb vyváží zvony na plasty a papír
2× týdně, na frekventovaných místech pak
3× týdně a kolem zvonů při každém svozu
uklízí nepořádek. V některých případech
jsou kontejnery hodinu po úklidu obleženy
pytli a krabicemi s odpady, které nejsou
v žádném případě separovanými odpady.
Často jsou u kontejnerů pohozeny tašky
nebo pytle s vytříděnými plastovými odpady, jedná se o lepší případy, kdy je občan

líný dát odpady do kontejnerů. Takové jednání zdržuje při svozu kontejnerů pracovníky technických služeb, hlavně však stanoviště kontejnerů působí odpudivě a je
příčinou oprávněných stížností obyvatel
bydlících v sousedství těchto kontejnerových stanovišť. Naplníte-li tašky nebo pytle
separovanými odpady, odvezte je do sběrného dvora v Lidické ul. čp. 1642, který je
každý pracovní den otevřen. Informace
o provozní době je na webových stránkách
města.
Kontejnery na stanovištích jsou určeny
pouze pro fyzické osoby a neslouží pro

odkládání odpadů právnickým osobám
a fyzickým osobám oprávněným k podnikání. Ty mají k dispozici sběrný dvůr,
do kterého mohou zdarma odkládat papír,
plasty, směsné sklo a kovy. Od obsluhy
sběrného dvora obdrží na vyžádání doklad
o předání odpadu, potřebný pro kontrolní
orgány. Podnikatelské subjekty mohou
s Technickými službami města Roztoky
uzavřít smlouvu na využívání systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálními odpady.
Ladislav Zeman

A ještě důvod vzniku článku:

Stanoviště prázdných kontejnerů
hodinu po vyvezení:

Z lásky k Česku

Provozní doba sběrného dvora
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od 1. 4. do 31. 10.:

od 1. 11. do 31. 3.:

Po: 9:00–11:00 hod. a 13:00–17:00 hod.

Po: 9:00–11:00 hod. a 13:00–16:00 hod.

Út: 10:00–11:00 hod. a 14:00–15:00 hod.

Út: 10:00–11:00 hod. a 14:00–15:00 hod.

St: 9:00–11:00 hod. a 13:00–18:00 hod.

St: 9:00–11:00 hod. a 13:00–16:00 hod.

Čt: 10:00–11:00 hod. a 14:00–15:00 hod.

Čt: 10:00–11:00 hod. a 14:00–15:00 hod.

Pá: 10:00–11:00 hod. a 14:00–15:00 hod.

Pá: 10:00–11:00 hod. a 14:00–15:00 hod.

So: 8:00–13:00 hod.

So: 8:00–13:00 hod. (každá třetí sobota v měsíci)

Ne: zavřeno

Ne: zavřeno
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Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok
informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 29. 4. 15 do 27. 5. 15.
Dne 3. 5. oznámeno narušení občanského
soužití mezi bývalým manželem a jeho bývalou
manželkou na pozemku domu v ulici Zaorálkova – zadokumentováno jako přestupek proti
občanskému soužití, šetřením v předmětné
věci zjištěno, že v jednání podezřelé osoby je
spatřováno podezření z trestného činu vydírání, věc postoupena PČR Libčice.
Dne 5. 5. v rámci hlídkové činnosti kontrolována v ulici Jungmannova osoba, při
kontrole zjištěno, že osoba je hledána policií
z důvodu páchání trestné činnosti – předána
PČR Libčice.
Dne 5. 5. oznámeny nezletilé osoby v cizím
opuštěném objektu v ulici Obránců míru –
nezletilci zadrženi na místě oznamovatelem,
na místo též hlídka PČR Libčice, která si věc
převzala.
Dne 6. 5. oznámen volně pobíhající pes
v ulici Masarykova v místě u prodejny masa
Zrůbek – pes odchycen, umístěn do kotce
MP, zjištěn majitel, pes majiteli předán v pořádku, věc vyřešena v blokovém řízení.
Dne 6. 5. v rámci hlídkové činnosti zjištěno poškozené dopravní značení u přechodu
pro chodce v ulici Lidická v místě u restaurace Na Vrškách, zadokumentováno, oznámeno Středočeské údržbě silnic.
Dne 7. 5. oznámen volně pobíhající pes
rasa čivava v ulici Zeyerova, kterého oznamovatelka dovedla na MP – pes umístěn
do kotce MP, dle identifikační známky zjištěn majitel, pes majiteli vydán v pořádku, věc
vyřešena v blokovém řízení.
Dne 8. 5. oznámen nález platební karty
České spořitelny v ulici Lidická – nalezená
platební karta odevzdána v pobočce České
spořitelny.
Dne 8. 5. oznámen volně pobíhající pes
v ulici Nádražní, pes odchycen občany a předán hlídce MP Roztoky – pes umístěn do kotce OŽP, zjištěn majitel, majiteli pes předán
v pořádku, věc vyřešena napomenutím.
Dne 11. 5. oznámeno volně pobíhající hospodářské zvířectvo – ovce v ulici V Chatách
v Žalově – výjezd na místo, na místě zjištěny 3
kusy ovcí a 1 ks berana, zjištěna majitelka, která
si nezraněné ovce a berana převzala a odvedla
domů, věc přestupku vyřešena napomenutím.
Dne 12. 5. oznámeno narušení občanského
soužití v ulici Levohradecká – výjezd na místo, na místě zjištěno, že došlo k postříkání
cyklisty vodou, věc kvalifikována a šetřena
jako podezření z přestupku Dne 19. 5. v rámci
hlídkové činnosti nalezena na Tyršově náměs-

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

ODRAZ

měsíčník Roztok a Žalova

tí dámská peněženka s obsahem osobních
dokladů – zjištěna majitelka, ta cestou MP
Pardubice vyrozuměna, dne 20. 5. si majitelka
nalezené věci převzala osobně.
Dne 19. 5. oznámen volně pobíhající pes
v prostoru zahrádkářské kolonie U oveček –
pes odchycen, zjištěn majitel, majiteli předán
v pořádku, věc vyřešena napomenutím.
Dne 20. 5. oznámeno, že k pokladně prodejny Albert se dostavil muž k vyzvednutí
výhry za věrnostní známky za nákup a že
známky, které předložil k vyzvednutí výhry,
byly odcizeny dne 18. 5. – výjezd na místo,
podezřelá osoba se ke krádeži celkem 965 ks
věrnostních známek doznala, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku
proti majetku, s podezřelou osobou vyřešeno
v blokovém řízení.
Dne 23. 5. oznámen volně pobíhající pes
v ulici Braunerova, jenž se připojil k oznamovatelce, která s ním přišla až na MP – pes
umístěn do kotce MP, druhého dne zjištěn
majitel, pes mu vydán v pořádku, věc vyřešena v blokovém řízení.
Dne 25. 5. oznámeno narušení občanského soužití mezi sousedy v ulici Třebízského
– na místě provedeným šetřením zjištěno, že
sousedka oznamovatele odšroubovala dvě
plaňky plotu, který je majetkem podezřelé
osoby, a vzniklým otvorem ostříhala popínavé rostliny na podezdívce plotu mezi pozemky ze strany oznamovatelky. Kvalifikováno
a šetřeno jako podezření z přestupku proti
občanskému soužití (hrubá schválnost).
Dne 26. 5. v rámci hlídkové činnosti nalezeno na parkovišti u restaurace Bernard v ulici
U Hřiště v Žalově odstavené vozidlo tov. zn.
Ford, bez r. z. – zadokumentováno, vylepena
výzva k odstranění vozidla z komunikace
na toto vozidlo, oznámeno OSRM ŽP MÚ.
Dne 26. 5. v rámci hlídkové činnosti nalezeno na parkovišti v ulici Obránců míru odstavené vozidlo VW Passat, které zjevně dlouhodobě není provozováno, v evidenci vozidel
bylo zjištěno, že vozidlo má propadlou technickou prohlídku, zadokumentováno, vylepena výzva k odstranění vozidla z komunikace
na toto vozidlo, tato výzva zaslána i osobě,
na kterou je vozidlo evidováno v evidenci vozidel, oznámeno OSRMŽP MÚ.
Dne 26. 5. opětovně oznámeno narušení
občanského soužití mezi sousedy v ulici Třebízského – opakovaně zadokumentováno,
kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti občanskému soužití.
Dne 27. 5. oznámen pokus loupeže v ulici
Braunerova, provedeným šetřením bylo zjištěno, že neznámá nezletilá osoba napadla

•
•

•

•

•

•

•
•

nezletilého poškozeného v době, kdy tento
cestou do školy projížděl na skateboardu ulicí Braunerova s tím, ať mu vydá skateboard,
jinak že mu ublíží na zdraví, a udeřil poškozeného pěstí do obličeje. Tento se však ubránil a útočníka zahnal, k odcizení žádné věci
nedošlo, věc oznámena PČR, která si věc
převzala.
Dne 27. 5. v rámci hlídkové činnosti nalezeno na parkovišti v ulici Masarykova vozidlo Škoda pick-up, nesplňující podmínky
provozu na pozemních komunikacích, které
je evidentně delší dobu neprovozováno, zadokumentováno, vylepena výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, tato výzva
zaslána i osobě, na kterou je vozidlo evidováno v evidenci vozidel, oznámeno OSRMŽP
MÚ. V sousedním stání tohoto parkoviště
nalezen odstavený přívěs, který je evidentně
taktéž dlouhodobě neprovozován a nesplňuje podmínky provozu na pozemních komunikacích, vylepena výzva k odstranění přívěsu z pozemní komunikace, tato výzva zaslána
i osobě, na kterou je přívěs evidován v evidenci vozidel, oznámeno OSRMŽP MÚ.
Dne 27. 5. ve večerních hodinách oznámeno, že v ulici Přemyslovská na zeď objektu mateřské školky sprejují tři mladíci nějaké nápisy – na místě se již nikdo nenacházel,
na boční zdi byly čerstvě nasprejované nápisy, dle získaného popisu od oznamovatelky provedeno místní pátrání po podezřelých osobách a tyto osoby odpovídající
popisu byly spatřeny na křižovatce ulic Husova a Levohradecká, dvě podezřelé osoby
byly v ulici Levohradecká zadrženy, jedna
z osob se dala na útěk a hlídce utekla, věc
předána na místě PČR Libčice jako podezření z přečinu poškozování cizí věci – sprejerství i s podezřelými nezletilými osobami,
vyrozuměni zákonní zástupci nezletilých
osob, provedeno místní pátrání po třetí
osobě s negativním výsledkem.

•

•

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky můžete nalézt na webových stránkách MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.
Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při
šetření výše uvedených událostí, obraťte se prosím
buď osobní návštěvou, nebo telefonicky na Obvodní
oddělení policie ČR Libčice (tel. 974 882 730 nebo
974 882 731), nebo na Městskou policii Roztoky
(tel. 602 666 458 nebo 220 910 468, popřípadě
e-mail: info@mproztoky.cz). Děkujeme předem
za spolupráci.
(Redakčně kráceno)
Vevera Petr, ved. str. MP Roztoky
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Mistr Jan Hus
„Protož, věrný křesťane, hledej pravdu, slyš
pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti. Pravda tě vysvobodí od věčné smrti!“
(Mistr Jan Hus)

V prvním desetiletí 15. století
se představitelé univerzitního wyclifismu
stále častěji dostávali do konfliktu s církevními
soudy. Ilustrace z tisku Processus consistorialis
martyrii lo. Huss z roku 1525 ukazuje zajatého
kazatele před inkvizitorem.
Kazatel se zdráhá přísahat,
soudce ho k přísaze nutí s poukazem,
že to není proti Písmu.

Vyobrazení z Jenského kodexu ukazuje
Jana Husa na kazatelně. Nabádavým gestem
doprovází v tomto případě české kázání k lidu
shromážděnému na lavici pod kazatelnou.
Hus ovšem kázal také při univerzitních mších
členům vysokého učení, a to v latině.

Vyobrazení z Kroniky Oldřicha z Richentalu (1464)

Dne 6. července 2015 uplyne 600 let od upálení Mistra Jana Husa, kazatele, kněze, vysokoškolského učitele, náboženského myslitele.
Proč vůbec si již celá staletí připomínáme tohoto muže, významnou postavu českých dějin? Kdo byl a jaký duchovní odkaz nám zanechal? Proč před 90 lety dokonce vznikla
církev, která se přihlásila k jeho myšlenkám
a idejím a v roce 1971 přijala jeho jméno
do svého názvu (byl by výstižnější než „husitská“)? Mnoho otázek, ale pokusím se na ně
alespoň stručně odpovědět. Byl knězem římsko-katolické církve, která působila v té době
na většině evropského území. Nechtěl zakládat novou církev. Šlo mu o očistu, obnovu své
církve, které sloužil. Uvědomoval si, že všechno, co koná, koná ve jménu Pána Ježíše Krista
jako svědek víry a Boží pravdy. Viděl, že ne
všichni slouží a žijí podle Božích přikázání,
viděl hřích v církvi i ve světské moci. Na to
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upozorňoval ve svých kázáních, především
v Betlémské kapli, která se stala jeho kazatelnou. Přicházeli k němu, královna Žofie, šlechta, měšťané, studenti, řemeslníci i obyčejný
lid, a poslouchali. Kázal tak, jako to četl v Bibli. Pod jeho kazatelnou si byli všichni rovni.
Ale Hus neměl jen obdivovatele a žáky. Někteří z jeho přátel a kolegů kněží a učitelů na Karlově univerzitě se od něj později odvrátili
a stali se jeho nepřáteli (Štěpán Páleč, Stanislav ze Znojma). To se ukázalo na koncilu
v Kostnici. Když představitelé církve zakázali
Husovi kázat v Betlémské kapli, odešel pokračovat na venkov, na Kozí Hrádek, na Krakovec. Vyzýval křesťany, a to byli tehdy všichni,
aby hledali Pravdu, zjevenou v Písmu svatém.
Když byl pozván do Kostnice, aby se hájil,
domníval se, že Boží pravda musí zvítězit.
Za pravdu uznával jen to, co je psáno v Písmu,
a kladl důraz na rozum. Poznané pravdy se
měl každý držet. Hus byl odhodlán se poznané pravdy držet, nezradit svou pravdu, protože by tím ohrozil spásu své duše a zklamal své
přívržence, jež této Boží pravdě učil. O tom,
co je pravdivé a správné a není, rozhodovala
tehdy církev a její učení. Jistě, v mnohém se
odchýlil od učení církve, a proto byl označen
za „kacíře“. V kostnickém ohni bylo 6. července 1415 upáleno, zničeno Mistrovo tělo, ale
jeho duch a učení ne. Jeho popel byl rozsypán
v Rýnu. V tomto slova smyslu nebyl poražen,
zlomen, ale naopak se stal vítězem. Pro pozdější vývoj v Evropě se jeho, zpočátku okrajový, případ stal tím nejdůležitějším, co z kostnického koncilu vzešlo. Stal se reformátorem
církve. Tohoto uznání se mu dostalo nedávno,
v roce 1999 od papeže Jana Pavla II. Česká
reformace byla první reformací v Evropě takového rozsahu. Teprve o 100 let později vystupuje Luther, Kalvín, Zwingli ad. Husova
památka žila dál mezi jeho kolegy, kněžími
a učenci. Významnou roli tu hrála i skutečnost „přijímání pod obojí“ (sub utraque – přijímání chleba a vína i laickými věřícími, nejen
kněžími). Právě kalich se stal vedle Mistra
Jana Husa hlavním symbolem husitského
společenství.
Z jeho díla: úprava českého pravopisu (zavedl
diakritická znaménka – tečky, čárky, i a y),
napsal: O církvi (De ecclesia) – vyrovnává se
s poměry v církvi, Dcerka – jako rádce, vychovatel, psycholog píše mladým dívkám, Knížky
o svatokupectví – kritizuje prodej odpustků,
obsazování církevních úřadů za peníze, Postila – sborník kázání, Výklad Viery (Kreda),
Desatera a Páteře (Otčenáš), O šesti bludech
– poznámky ke kázáním, Pašije podle 4 evangelistů, Výklad prvních 7 kapitol Pavlova listu
ke Korintským, Provázek třípramenný.
Jarmila Kučerová
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Jan Žižka v čele husitských vojsk (Jenský kodex – konec 15. stol.)

Akce v náboženské obci CČSH v Roztokách
květen–listopad 2015 pro roztockou veřejnost
Ne 14. 6. od 15 hod.

Zapálení hranice, výklad o Mistru Janu Husovi, soutěže a hry pro
děti i dospělé, střelba prakem na terč, historický boj v dobových
krojích, občerstvení, na zahradě Husova sboru

Ne 5. 7. v 15 hod.

Slavnostní bohoslužba k výročí Mistra Jana Husa na zahradě
Husova sboru

Říjen

přednáška o Mistru Janu Husovi v Husově sboru

Pozvánka na celocírkevní či ekumenické akce
20. 6.

Pouť na Sázavě

20. 6.

Ekumenická bohoslužba smíření na různých místech a farnostech

5.–6. 7.

Husovské slavnosti na Staroměstském náměstí, tradiční bohoslužba
v Betlémské kapli

5.–6. 7.

Pouť do Kostnice
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Odkaz M. Jana Husa dnešku
Dne 6. července uplyne 600 let od odsouzení
a upálení Mistra Pražské univerzity, katolického kněze a charismatického kazatele Jana
Husa. Většina lidí zřejmě využije státního
svátku k odjezdu na svá letní sídla, aniž by se
hlouběji zamysleli nad nešťastným osudem
tohoto středověkého intelektuála a reformního teologa. Je to škoda, protože příklad, který
nám Jan Hus zanechal, neztratil ani po šesti
staletích na naléhavosti.
Zmanipulované slyšení před koncilem, které
vyústilo v jeho nespravedlivé odsouzení
a krutou smrt na hranici na břehu Rýna, iniciovalo dramatické společenské procesy, které otřásly tehdejším světem a ve středoevropském prostoru zanechaly hlubokou a trvalou
stopu. Tato stopa, či spíše jizva, již šest století
rozděluje v různé intenzitě českou společnost. Dalo by se říci, že kat spolu s hranicí
zažehl i oheň pudových běsů nenávisti, které
vyhřezly v celé své šílenosti a stravovaly

12

po mnoho let země Koruny české. Proto má
Jan Hus dodnes mnoho (nekritických i kritických) obdivovatelů, ale i přesvědčených odpůrců. Zřejmě proto, že dodnes nebyl plně
pochopen a že je mu přičítáno k tíži to, co
posléze následovalo... Asi byl nepochopen
i proto, že se v kritické chvíli zachoval nestandardně – potlačil pud sebezáchovy ve prospěch své mravní integrity. Neodvolal, co kázal, i když mu bylo nabídnuto relativně
přijatelné řešení, neprchl z vězení, i když
i tato možnost se nabízela, stál si za svou
pravdou a neváhal zesměšnit své věhlasné
žalobce – teology a církevní preláty. Byl ovšem také jen člověk, byť výjimečných kvalit,
a v kritické při s představiteli církve se dopustil i jedné chyby. Nerespektoval důležitý filozofický princip, že žádná lidská pravda není
absolutní, a důležitý předpoklad teologický,
že víra musí být podložena osobní pokorou.
Jeho omyl spočíval i v tom, že ačkoliv kritizo-

val církev z její lidské stránky – jako nedokonalé lidské dílo –, nedokázal akceptovat některé logické argumenty protistrany, že např.
posouzení hříšnosti „nehodných kněží“ je
(resp. bude) čistě v rukou Božích, nikoliv
lidských. Na straně druhé většina obvinění,
která mu byla vmetena v Kostnici do tváře,
neměla reálný základ, byla zmanipulovaná
a podpořena křivými svědectvími. Mnoho
z toho, co mu bylo dáváno za vinu, byla čistá
smyšlenka či účelová konstrukce a spekulace,
možná i špatná interpretace. Jan Hus sice ostře kritizoval korupční prostředí církve
a vlastně celé tehdejší společnosti, ale nikdy
nepodněcoval k násilí, k němuž se posléze
uchýlilo radikální křídlo husitů. Zcela proti
jeho myšlení bylo obrazoborectví, které tak
tragickým způsobem zasáhlo do kulturního
dědictví zemí Koruny české. Nikdy se ani
otevřeně neztotožnil s tezemi „heretika“
J. Wycliffa, což mu též kladl koncil v Kostnici

ODRAZ

měsíčník Roztok a Žalova

TÉMA MĚSÍCE
za vinu. Na rozdíl od něj nezpochybňoval platnost proměnění při mši sv.
sloužené „nehodným“ knězem. Byl také velkým ctitelem kultu matky
Boží Panny Marie.
Jan Hus byla velká a silná osobnost, které byl cizí názorový oportunismus a mělkost myšlení jeho současníků. Zůstává pro nás proto stále
velkým příkladem a výzvou. Doba se sice změnila, ale lidé zůstávají
stále stejní.
Stanislav Boloňský

Malý roztocký dovětek
Slyšení mistra Jana Husa před kostnickým koncilem vyobrazil sugestivně a s fotografickou přesností čelný představitel české historizující
malby Václav Brožík (1851–1901) na svém rozměrném plátnu (5,5 x
3,5 m) z roku 1883. Obraz existuje ve dvojí verzi, ta známější je vystavena na Staromětské radnici v Praze. Pro nás je zajímavé, že jednomu
z českých pánů, přihlížejících procesu (na obrazu stojící zcela vpravo),
dal malíř tvář roztockého starosty Matěje Vošáhlíka. Ten byl příznivcem
skupiny mladých umělců, kteří se pohybovali v okruhu suchdolského
mecenáše umění A. Brandejse. Odtud asi vede zkratka k využití důstojné vizáže roztockého purkmistra pro tuto zakázku zadanou hlavním
městem Království českého.
S. B.
Václav Brožík – Mistr Jan Hus před koncilem kostnickým

Výročí upálení Mistra Jana Husa
jsou věnovány tyto akce
celostátního významu:
2015: červen až srpen
Letiště Václava Havla Praha:
Výstava „Jan Hus a stopy jeho učení po celém světě“
Výstava v letištním Terminálu 2 (Schengen) přiblíží českým
i zahraničním návštěvníkům mezinárodní kořeny učení Jana
Husa, a to zejména vliv anglického teologa Johna Wycliffa.
A zejména pak ukáže, jak se Husovo učení a vůbec Husův
odkaz hrdinného života v Pravdě rozšířily do mnoha států
celého světa. Pořádá spolek Jan Hus 600.

2015: červenec
Slavnostní shromáždění akademické obce Univerzity
Karlovy (Velká aula)
Pořadatelem této akce je Univerzita Karlova.
Malý open-air koncert na nádvoří Univerzity Karlovy
U sochy Mistra Jana Husa proběhne asi 40minutový sborový
koncert. Pořádá: Univerzita Karlova.
Výroční slavnost „Živý Hus“ ve Valdštejnské zahradě
v Praze
Koncert a další kulturní program s duchovním odkazem,
konaný 6. července od 16 hodin. Na programu bude například
autorská hudba, scénické dialogy živého „Jana Husa“ se
současníky, interaktivní dílny pro rodiny s dětmi a další. Pořádá
spolek České studny.
Bohoslužba
Na této bohoslužbě projevil ochotu mít kázání evangelický
farář prof. Jakub S. Trojan, který měl kázání na pohřbu Jana
Palacha.

2015: červenec až srpen
Betlémská kaple (lapidárium): Umělecká
výstava „Za svou pravdou stát“

Výstava výtvarných děl bude doprovázena unikátním
multimediálním projektem (audiovizuální projekcí) známé
české výtvarnice Zdeňky Čechové, nazvaným „Odkaz Mistra
Jana Husa“. Tato audiovizuální projekce je česko-anglická
a bude mít svoji premiéru na vernisáži výstavy 6. července.
Pořádá spolek Jan Hus 600.

2015: září
Mezinárodní konference Univerzity Karlovy
Odborná konference o Mistru Janu Husovi, připravovaná ve
spolupráci s univerzitou v Kostnici. Pořádá: Univerzita
Karlova.
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NÁZORY A KOMENTÁŘE

Co nám ještě ustřihnou
Já vím, že jsme si s tím bavorským střihem
začali. Ale že to půjde takovým fofrem…
První padl podomní prodej. Budiž. Od prvního ledna 2016 nebudou v Roztokách herny
(kromě mateřských škol). Gamblery tím sice
nezlikvidujeme ani nevyléčíme, jen je nebudeme vidět, ale stalo se.
A nyní nás většina zastupitelů zase posunula
o kousek k západu. Od osmi večer v dny
všední včetně soboty a v celé dny sváteční
bude ticho. Tedy technické ticho, a to s dopravní výjimkou, protože na letadla nedosáhneme, a vlastníků aut je skoro stejně tolik
jako voličů.
Nemám přehled, kolik stížností proti kraválu
domácího původu za rok řešíme, ale pokud
se takové případy vyskytnou, jsou to většinou věci „donebevolající“. Třeba když soused
má v jedenáct večer puštěnou cirkulárku
a ještě u toho řve, protože si ufikl prst. Přije-

dou městští strážníci, věc vyřeší na místě
domluvou, vypnou cirkulárku, najdou prst
a je klid.
Teď bude stížností podstatně víc. Stačí mít
souseda „dobráka“ a budete muset dokazovat, že vrtáte v zavřené dílně, že jste brusku
vypnul v 19.50, a ne ve 20.10, a že travní sekačku opravdu nepouštíte, protože sekáte
zahradu kosou.
Věcné argumenty, že ve městě nebydlí jen
nájemníci, ale také vlastníci, že v létě je vidět
skoro do deseti a že nejsme klidnou vilovou
čtvrtí se služebnictvem, ale staveništěm, nestačí. Předkladatelé tvrdí, že se prostě blížíme
civilizovanému světu, chráníme konzervativní hodnoty a že i pánbůh sedmého dne odpočíval, a bohulibým hlasům nezabráníte,
když je jich v zasedací síni tolik.
Tak, prosím, po osmé večerní nestřílejte,
a pokud, tak jedině z praku.

Horší je, jaký bohulibý úmysl přijde na řadu
teď. Že by omezení nedělního prodeje? Na to
nemáme páky, k tomu musí pomoci naše
prounijní vláda, protože v civilizovaném světě to už prý tak chodí. Anebo že by zákaz
kouření v padesátimetrovém okruhu kolem
radnice? A co takhle vytvořit zóny s dvacetikilometrovým limitem, aby se občané města
pohybovali s knížecí důstojností?
Jeden kolega vyslovil na zasedání zastupitelstva nebezpečnou myšlenku, že bude obecně
závaznou vyhláškou regulován sex. Chápu ho,
chce se ženit. I za něj se proto přimlouvám,
aby z omezení bylo osvobozeno alespoň území NKP Levý Hradec, kde by, samozřejmě
pod přísným dohledem památkářů, mohla
být tato činnost provozována i v době jinak
obecně závaznou vyhláškou zapovězené.
Jarda Huk, místostarosta za ODS

Město bavorského střihu v praxi
Stále ještě mě překvapuje,
že ostřejší diskuse zastupitelstva dost často vzejdou
tam, kde by je málokdo
očekával. Takovouto diskusi vyvolal návrh „Obecně
závazné vyhlášky města Roztoky o ochraně
nočního klidu a regulaci hlučných činností“. Byť pro její schválení hlasovalo 13 z 18
přítomných zastupitelů, proběhla nejprve
živá, místy trochu pitoreskní diskuse. Nepřísluší mi hodnotit názory a projevy kolegů zastupitelů, ale ráda bych se podělila
o praxí prověřenou zkušenost.

Na tom, co nyní vyhláška upravuje direktivně, jsme se zhruba před 7 lety domluvili
zcela dobrovolně s nebližšími sousedy. Jen
tak po sousedsku jsme si chtěli vyhovět
a neotravovat příjemné, klidné prostředí
Roztok řvoucími sekačkami ve večerních
hodinách a v neděli. Přišlo nám to naprosto
samozřejmé, a pokud je to jen trochu možné, tak tuto dohodu stále ctíme. Nebudu
zastírat, že inspirace skutečně přišla z Bavorska, od přátel našich sousedů.
Tak trochu jsme očekávali, že s přibývajícími domy v Solníkách se tato filozofie sousedské tolerance posune dál. Asi naivní

představa. Jsou tací, kteří přemýšlí pouze
na hranice svého pozemku a že za plotem
jsou také lidé, je moc nezajímá. Jedou
v módu „JÁ a MOJE“.
Věřím, že nová obecně závazná vyhláška
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných
činností bude pro většinu obyvatel Roztok
doporučením, jemuž časem přijdou na chuť
a zjistí, že jejím dodržováním si skutečně
sami navzájem vytváříme příjemné prostředí
pro život.
Eva Frindtová,
zastupitelka za TOP 09

Vyhláška o nedělním klidu v obci
Snad žádný bod v tomto volebním období
nevzbudil tak plamennou diskusi v zastupitelstvu jako snaha o regulaci hlučných činností v neděli a o svátcích. Zejména u kolegů
z ODS vyvolal vlnu ostrého nesouhlasu.
Především pak mladší ze zastupitelů ODS
dštil litanie o omezování svobody jednotlivce
a předpovídal hrůzné příběhy o šikaně nebohých občanů ze strany všudypřítomné městské policie. Zapomněl jaksi, že svoboda
jednotlivce není nekonečná a končí přesně
tam, kde začíná svoboda a právo druhého.
Jedním z nich je i právo na klid.
Dříve lidé ctili neděli jaksi automaticky,
nejen z náboženských důvodů. Nehledě
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na to, že motyka a kosa beztak moc randálu
nenadělaly. To až moderní doba přinesla
vymoženosti v podobě elektrických motorových pomocníků, které kolem sebe bohužel šíří decibely hluku. Mnohým už to ani
nepřijde, někteří by ale uvítali alespoň jednou týdně kávu či oběd bez kvílení od sousedů.
Proto jsme považovali za nutné takovouto
vyhlášku napsat a prosadit (a zde patří dík
kolegovi Tomáši Novotnému a úředníkům
z obce, kteří se tohoto úkolu zhostili se ctí).
Chápeme ji spíše jako vodítko pro občany,
jako takovou společenskou dohodu, která
by měla vymezit jakési mantinely – jakýsi

varovný prst „pozor, je neděle, občane, nejsi
tu sám“.
Rozhodně by nemělo jít o nějaký represivní
nástroj pro potírání nepohodlných nebo nesympatických sousedů. Představa majitele
latifundie ležícího na břiše v neposekané
trávě s želízky na rukou, vedle vrčící sekačky
a městského strážníka klečícího na jeho zádech je nám rozhodně cizí.
Jsme tedy rádi, že se nám podařilo splnit jeden z volebních slibů. Ať slouží ku prospěchu
města.
Michal Hadraba,
zastupitel za Sakuru
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Vily v Tichém údolí neprodáme, oprava větší z nich
začne příští léto
Málokterý bod květnového zastupitelstva byl
předem tak pečlivě a zevrubně zkoumán, jako
tomu bylo u budoucího využití městských vil
v Tichém údolí. Hlasování předcházelo veřejné slyšení, porady zastupitelů, debata v Odrazu i podrobná diskuse v městské radě.
Osud památkově chráněných objektů byl již
dostatečně popsán v minulých číslech Odrazu. Omezím se proto pouze na konstatování,
že zastupitelstvo se usneslo neprodat vily
a zachovat je v městském majetku. Stalo se
tak potěšitelnou většinou hlasů přítomných
zastupitelů. Z osmnácti se v tomto bodu zdržel hlasování pouze kolega Jandík.
Zastupitelstvo souhlasilo s tím, aby menší
vila zůstala nadále obydlená. Zelenou dali
zastupitelé také dalšímu jednání s Federací
židovských obcí s cílem najít vhodný dotační

titul, díky kterému by se část objektu mohla
proměnit v budoucnu například v expozici
mapující život židovských průmyslníků
z Roztok a okolí.
To větší vile, číslu 125, stanovilo zastupitelstvo
jednoznačnější budoucnost. I když se většina
přítomných zástupců města domnívala, že
v optimálním případě by se o její prostory
měly dělit roztocké spolky a mateřská škola,
zvítězil při hlasování pohled ekonomický,
resp. to, že při stoprocentním využití pro potřeby školky je (zřejmě) snadnější získat dotaci z programu regionálního rozvoje, tzv. IROP.
Město tedy napíše takový projekt, kterým
požádá do konce letošního roku o přispění
z výše uvedeného evropského fondu. Toužebně čekat na evropské peníze budeme
do srpna příštího roku. Pokud potřebné mi-

liony nepřitečou, budou Roztoky rekonstruovat objekt ze svého a o prostory vily se budou dělit spolky v prvním patře s mateřskou
školou v přízemí.
Jako předkladatel návrhu a zastupitel, který
má obecní vily takříkajíc v referátu, bych byl
vítal nasměrování k variantě spolky/školka
rovnou, bez ročního čekání. I v této verzi by
totiž bylo možno požádat o podporu z fondů
EU, byť jen na „školkovou“ část. Jsem ale
velmi rád, že se v dohledné době k opravě
vily přikročí. Na konci našeho snažení bude
opravená, smysluplně využitá památka a věřím, že i částečně zvelebená zahrada s promyšleným způsobem využití pro školku i veřejnost– a to není vůbec málo.
Tomáš Novotný, místostarosta

Vily čp. 110 a 125 v Tichém údolí – diskuse o jejich využití
V rámci 6. zasedání Zastupitelstva města Roztoky (dále též ZM) ve středu 27. května 2015
se jedním z hlavních bodů stalo projednání
funkčního využití vil čp. 110 a 125 v Tichém
údolí, k němuž bylo přijato příslušné usnesení. Za klíčový moment celého jednání a zároveň za důležitý vzkaz obyvatelům města lze
považovat tu část schváleného usnesení,
v němž Zastupitelstvo města jasně vyjádřilo
„vůli zachovat vily č. 110 a 125 v Tichém údolí
jako historický celek v majetku města“,1 stejně
jako praktický požadavek, že k vilám bude
zpracováno geodetické zaměření skutečného
stavu a v případě vily č. 110 budou pokračovat
jednání s Federací židovských obcí, která mají
za cíl zajistit městu silného partnera při obnově a využití této vily. Potud lze usnesení ZM
považovat za relevantní, a to za podmínky, že
se ztotožňujeme s názorem, že je správné se
chovat jako „dobrý hospodář“ a o kulturní
dědictví ve svém majetku se nejen dobře starat, ale také jej do budoucna dále rozvíjet pro
vlastní užitek, v tomto případě za účelem saturování infrastruktury města.
Odsouhlasený návrh usnesení ZM však v dalších částech už tak šťastný bohužel není. Jeho
hlavním poselstvím i přes bouřlivou a složitou
diskusi (projednání bodu trvalo dvě hodiny)
se stala de facto kodifikace využití vily čp. 125
pro mateřskou školku s možností zajištění
prostor pro spolkové činnosti. Již na počátku
celé diskuse lze ocenit snahu místostarosty
Mgr. Tomáše Novotného, který vyjádřil pochyby o tom, zda je ZM aktuálně ve fázi, kdy
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je schopno jednoznačně kodifikovat funkční
využití obou vil. Složitost diskuse o funkčním
využití se přitom ukázala nejen například během dubnového zasedání kulturní komise
města, ale také během veřejného slyšení k vilám 20. května 2015. Byť je žádoucí jednoznačné rozhodnutí a tím nasměrovat posloupnost kroků a harmonogram prací,
domnívám se, že se ZM na svém zasedání
27. května 2015 nacházelo v situaci, kdy nebylo možno jednoznačně rozhodnout, a svým
usnesením předčasně zúžilo možnosti, které
se nabízejí a které je nutno prověřit.
Dle veřejně přístupného záznamu z jednání
kulturní komise dne 13. dubna 2015 jasně
vyplývá, že komise není o využití vily čp. 125
pro mateřskou školku přesvědčena, naopak
konstatuje: „Jako prioritní využití vily čp. 125
přítomní členové volili její propůjčení neziskovým organizacím ke kulturním účelům, dále
její pronájem pro zdravotnické služby, chráněné
bydlení, bytový dům, kavárnu a také k předem
stanovenému druhu sociálního podnikání. Podle stanoviska rady města na doporučení kulturní komise bude uspořádáno ještě veřejné
slyšení (20. května 2015) k budoucímu využití
vily čp. 125.“2 Veřejné slyšení ukázalo, že občané by upřednostnili i jiná řešení pro doplnění
infrastruktury města, a veřejnost oprávněně
poukazovala, že nelze řešit budovy bez vazby
na zahradu, která je obklopuje.
Již od seznámení se se zadáním studie v kulturní komisi rozporuji skutečnost, kdy zadání neřeší vily a zahradu jako celek. Právě nekoncepč-

ní zadání se tak stává základem nekoncepčních
návazných kroků. Ze studie je patrné, že i když
si zpracovatelé uvědomují vazbu obou vilových
objektů a zahrady, drží se zodpovědně zadání
města. V něm se však odráží úskalí do budoucna, neboť chyba v prvopočátku může znamenat
vršení chyb v budoucnu a jejich složité sanování z veřejného rozpočtu.
Zahrada je prodloužením prostoru obou objektů a nelze ji vnímat odděleně. Stavby a zahrada jsou ve vzájemném vztahu a tento kontext nelze v úvahách o budoucím funkčním
využití ignorovat. Dokonce se tento vztah pro
využití vil může stát klíčový a zásadní. Tento
vztah správně chápal také návrh územního
odborného pracoviště Národního památkového ústavu pro střední Čechy na prohlášení
celého areálu nemovitou kulturní památkou,
který kvalitně a vysoce odborně zpracovala
Mgr. Hana Hermanová a kterému vděčíme
za to, že mohou být jeho hodnoty důsledně
chráněny jako celek.3
Na základě výsledku zasedání ZM se tak domnívám, že:
1. ZM nebylo v daném termínu připraveno
kodifikovat využití vily čp. 125 k využití pro
mateřskou školku;
2. ZM nevyužilo ve svém usnesení všechny
eventuality, které se nabízejí z hlediska existujících dotačních titulů;
3. k usnesení o funkčním využití vil bylo
nutno prověřit příslušná variantní řešení
v kontextu se zahradou a studie měla jasně
formulovat funkční vztahy uvnitř areálu;
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4. k usnesení o funkčním využití vil bylo dále
nutno také prověřit jednotlivé varianty předložené studií v kontextu širších vztahů města
– například doprava v klidu a pohybu atp.
Z těchto hlavních důvodů jsem se v příslušných bodech usnesení zdržela hlasování a vyjádřila tak svůj postoj, dle kterého nebylo
možno v dané fázi zodpovědně a jednoznačně
rozhodnout o funkčním využití vil, a to přestože se domnívám, že rozhodnutí o jejich využití nelze zbytečně odkládat a je nezbytné
vytvořit co nejdříve podmínky k realizaci obnovy celého areálu, tj. obou vil a zahrady.
Představitelé města i občané se téměř zcela
jednoznačně shodli, že prodej vil z majetku
města aktuálně není jejich budoucnost. Prodej památkově chráněného vilového areálu by
v zásadě znamenal ztrátu faktické kontroly
města nad jeho osudem, a tudíž i možnost jej
lépe chránit ve veřejném zájmu. Postupujme
tedy tak, aby se naším chybným rozhodnutím
tato budoucnost nezvrátila. Jsem toho názoru,
že jen „silná vize“ fungování celého areálu
může zajistit jeho udržitelné využívání a zajištění finančních prostředků pro trvalou péči.
Tato vize by měla vycházet ze stabilních potřeb

obyvatel města a celý areál by měl získat pevné
místo v životě města.
Zpracovatelé studie během veřejného slyšení
připustili, že lze promýšlet i další varianty, byť
právě jimi představené verze považují z hlediska stávajících možností města a jeho zadání
za nosné. Připustili, že kontextuální pojetí zadání může nabídnout lepší prostor pro určení
správného funkčního využití obou objektů.
Aby areál získal pevnější místo v životě města,
jsem toho názoru, že ve variantách například
chybí ta, dle které lze některé části využít na reprezentační prostory města, a to včetně ubytovacích kapacit pro jeho účely.4 Právě obytná
a reprezentativní funkce je oběma vilám nejbližší a znamenala by pro ně i z památkového
hlediska nejméně zásahů. V případně instalované vile čp. 110 lze zase naopak uvážit například vybudování studijního centra k problematice vilové architektury a zahradního umění.
Zde by mohlo město spolupracovat při čerpání
dotací nejen se Středočeským muzeem a Federací židovských obcí, ale i vysokými školami či
Národním památkovým ústavem.
Závěrem bych tak uvedla, že ke kvalitní trvalé
péči o areál by jistě také přispěla samostatná

správa, po níž veřejnost rovněž volá. Správným
krokem při funkčním využití vil by tak bylo
vybudování správcovského bytu v jedné z vil.
Nelze opomenout ani fakt, že i když náklady
na obnovu celého areálu budou nemalé, bude
areál do budoucna vyžadovat stálé provozní
náklady. Město by tak mělo již na počátku uvážit takovou strategii funkčního využití, která by
alespoň částečně umožnila saturovat náklady
města spojené s péčí a údržbou areálu.
Mgr. Jitka Šrejberová, Ph.D.,
umělecký historik, zastupitelka města Roztoky
za Stranu zelených (www.szroztoky.cz)
a členka Kulturní komise města Roztoky
(Převzetí zapovězeno.)
1 Citován schválený návrh usnesení ZM ze dne 27. května
2015.
2 Citován záznam z jednání kulturní komise dne 13. dubna 2015.
3
Návrh na prohlášení nemovitou kulturní památkou
(dále jen KP) vypracován dne 15. 5. 2002, k prohlášení
areálu nemovitou KP Ministerstvem kultury ČR došlo
dne 17. 12. 2008.
4 Na tomto místě je dobré upozornit na dvě patra Městské
knihovny v Praze na Mariánském náměstí, v níž je
umístěna rezidence primátora hlavního města Prahy.
Rezidence má také svého správce, majordoma.

Školka Havlíčkova vs. využití vil a daňová vratka
V minulém měsíci vyvolal
můj článek diskusi nad tématem technického stavu
školky v Havlíčkově ulici.
Mým záměrem nebylo rozpoutat paniku, jak mi bylo
panem starostou vyčteno, ale rozhodně
bych situaci nebagatelizoval jako většina
mých kolegů v zastupitelstvu.
Rád bych svůj článek dovysvětlil. Nikdy jsem
nenapsal, že by se školka měla zavírat druhý
den. To opravdu nehrozí. Zároveň ale trvám
na tom, že situaci je potřeba řešit dříve než
v neohraničeném střednědobém horizontu,
protože problém může nastat nečekaně, ze dne
na den. Googloval jsem a rekonstruovat boletické panely, ze kterých je školka vyrobena, je
neekonomické a v praxi, při nějaké nečekané
havárii, to opravdu znamená, že je potřeba
školku zavřít a vybudovat znovu. Rozhodně
bychom nebyli prvním takto postiženým měs-

tem ani první takto postiženou školkou. Všechna rizika a technické nedostatky byly citovány
z oficiální zprávy společnosti MIVA, která
sama doporučuje celkovou revitalizaci objektu.
Ohroženo je takto 75 školkových míst.
O stavu MŠ Havlíčkova jsem psal zejména
ve vztahu k možnosti přebudovat jednu
z městských vil v Tichém údolí na školku.
O tomto návrhu jsme vyjednávali s ostatními
koaličními partnery a květnové zastupitelstvo
po dlouhých diskusích nakonec tento návrh
podpořilo a rozhodlo, že se má město pokusit
získat dotaci na školku ve vile čp. 125, do které by se, při dobré konstelaci, mohlo vejít až
50 dětí. To je dobrá zpráva a pevně doufám, že
se to nakonec podaří prosadit, přestože
na tom není zdaleka pevná shoda napříč zastupitelstvem ani naší slavnou koalicí.
I proto podám na další jednání zastupitelstva
návrh na prodloužení „daňové vratky“
ve výši 1500 Kč měsíčně, kterou dostávají

Dobrý den,
včera (19. 5. 2015) jsem se ze zajímavosti přišla podívat na památkově
chráněné vily, viz inzer. akce v Odrazu. Výklad průvodce byl velmi zajímavý, jen jsem nechápala, proč krásné fotografie starých Roztok visí
v žalostných podmínkách sklepa. Nezdálo se mi vhodné potmě prohlížet
sklepní prostory vily, kde jsou uložené věci nájemníků.
S očekáváním budu sledovat, jaké využití zchátralých vil MÚ a zastupitelé občanů upřednostní. Poznámka p. místostarosty (omluva, jestli jsem
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rodiče dětí starších tří let s trvalým bydlištěm
v Roztokách, kteří nevyužívají obecní školku.
Takových kladně posouzených žádostí je
v současné době 109 a vzhledem k faktu, že
se situace s kapacitou školek za poslední rok
nijak výrazně nezlepšila, měla by být tato
forma podpory prodloužena. Před volbami
návrh ODS na daňové zvýhodnění dětí zastupitelé podpořili téměř jednomyslně, tak
doufám, že to nebyl jen předvolební alibismus a systém bude pokračovat i nadále.
Dobrou zprávou na závěr z oblasti předškolní výchovy je plánovaný vznik dětské skupiny v areálu TJ Sokol Roztoky. Tento alternativní způsob hlídání a výchovy dětí si jistě
najde své spokojené klienty a skupina by
mohla začít fungovat pravděpodobně
od roku 2016, snad i dříve.
Ing. Roman Jandík, předseda ODS Roztoky
předseda Finančního výboru a zastupitel

se přeslechla), že vily jsou nás všech, mne zarazila… Vily jsou v žalostném stavu a město nechalo svěřený majetek zchátrat.
Můj nápad: zrekonstruovat vily pro odbory městského úřadu…, tedy
nás všech.
Děkuji za uveřejnění této poznámky v měsíčníku Odraz.
Ludmila Křížková
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Znovu: Stromy jsou také obyvatelé
Jsem vděčná panu docentu Oto Melterovi,
Ph.D., za jeho článek STROMY JSOU TAKÉ
OBYVATELÉ, sama už několik neděl smolím
příspěvek na obhajobu starých stromů v Roztokách. I mě zaskočilo vykácení alejí javorů v Palachově ulici, až ve chvíli, kdy jsem viděla tu
dlouhou řadu krásných zdravých pařezů (které
jsem si i zdokumentovala). Ten, kdo jezdí autem,
neví, co je to, v parném létě dojít s kočárkem
a dětmi jen na nákup, a to nemluvím o škodách
ekologických, o ptácích a hmyzu.
Ale asi k tomu byl dobrý důvod, i když ten se
vždycky najde, ať chcete vykácet starý strom,
nebo zbourat dům, který vám překáží. Nějaká

ta houba se vždycky najde. Ale ukázat jednu
shnilou větev a tvrdit, že byly všechny stromy
staré a nemocné, mi připadá nefér, prostě překážely. Záleží na tom jaké jsou priority, jaké je
zadání a jak je zpracován projekt.
A protože přicházím pozdě, tak jako i za komunistů, když jsem bránila třešňové aleje
nad Tichým údolím a u silnice do Prahy,
alespoň se předem přimlouvám za všechny
aleje v Roztokách. Za poslední dvě staré sakury na náměstí, za malebné akáty u kostela,
za kaštan v Palackého ulici, za 160 let starou
hrušeň na cestě k Holému vrchu. I kvetoucí
růžové hlohy před nádražím mi letos chybí.

Při dobré vůli lze skoro každý starý strom
ošetřit tak, aby sloužil ještě další desetiletí
(a jak píše p. Melter – možná i století), pokud
se neošetří tak drasticky jako vrby U Rybníčku.
Před čtyřiceti lety jsme se z Dejvic přestěhovali do Roztok za zelení a klidem. A musíme uznat, že se nám tu žije dobře. Je tu
mnoho vstřícných a moudrých lidí, plno
dětí a aktivních spolků. Nové aleje určitě
také budou a možná že stromy dodá firma,
která vypracovala znalecký posudek na vykácené javory.
Ing. arch. Marie Mašková

Miniaturní predátoři útočí
V průběhu letošního jara můžeme v Roztokách sledovat neobvyklý jev. Začaly zde prosychat smrky pichlavé, lidově označované jako smrky stříbrné. Nejsme
v tom zdaleka sami, obrovská kalamita tohoto druhu
nastala zejména v Podkrušnohoří, kde tisíce vzrostlých smrků pichlavých v městských parcích během
několika týdnů zhnědly a umírají.
Původce této kalamity je třeba hledat téměř pod zvětšovacím sklem.
Jde o predátora skutečně miniaturního – mšici korovnici smrkovou,
jejíž tělíčko je jen asi 2 mm velké. Tento savý hmyz napadá některé
jedince smrku v takovém množství, že jeho jehlice houfně usychají.
Zajímavé je, že jsou napadeny jen některé exempláře smrku pichlavého, zatímco několik desítek metrů od nich spokojeně vegetuje zcela
zdravý jedinec. Patrně jsou napadeny stromy nějak oslabené, v nějaké
depresi, ale to si netroufám tvrdit. K přemnožení mšic smrkových
zřejmě přispěla teplá zima, neboť mšice žije ve dvouletém cyklu
a přezimuje ve formě vajíček a larev. Tento hmyz si také nevšímá jiných domácích či domestikovaných druhů smrků.
Smrk pichlavý není v Čechách původní druh – pochází ze Severní
Ameriky. Byl však vysazován nejen proto, že působí v parcích dekorativně (což je trochu subjektivní konstatování a věc osobního vkusu), ale
je i velmi odolný vůči znečištěnému ovzduší. Byl proto plošně vysazován v osmdesátých letech i v Krušných horách, kde jiné jehličnany neměly kvůli vysoké hladině emisí šanci přežít. Zpočátku zde smrky

pichlavé skutečně dobře prosperovaly, ale v současné době je ničí jakási
cizopasná houba. Bude zajímavé sledovat, zda smrky postižené útokem
mšic krizi „vydýchají“, nebo skončí pod pilou dřevorubce. Někteří dendrologové to doporučují z důvodu omezení dalšího šíření maličkého
predátora. Na straně druhé jsou smrky údajně schopny přežít i ztrátu
80 % svého jehličí. Tož uvidíme.
Stanislav Boloňský

Napadený smrk pichlavý na Školním náměstí

Odpověď na článek „Udání“
Tímto příspěvkem bych chtěl reagovat
na článek „Udání“, uveřejněný v Odraze číslo
5/2015. Předem bych chtěl konstatovat, že
rodiče a děti ze školního hřiště nikdo nevyhodil, nevyhazuje a vyhazovat nebude. Pan
„Udavač“, zřejmě cílevědomě opomenul
ve svém článku napsat tu nejpodstatnější věc,
a to, že na pozemku měl volně pohybujícího
se psa, bez náhubku, vodítka. Přitom jasně
hovořící piktogram u vstupu na hřiště (přeškrtnutý pes) hovoří více než jednoznačně.
Zákaz psů na školním pozemku.
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Na podzim jsem pána zdvořile požádal, aby
se psem opustil hřiště. Dozvěděl jsem se
spoustu věcí, hlavně kdo on vlastně je. Pozemek opustil až na mé konstatování, že volám
pro zajištění pořádku městskou policii.
V současné době slouží školní zahrada a prolézačky pro potřeby družiny a školy, nikoliv
jako veřejné hřiště. Tedy provoz do 17 hodin.
O prázdninách se bude budovat na pozemku
multifunkční hřiště a bude vyvěšen provozní
řád, který jednoznačně stanoví pravidla po
užívání do budoucna.

Nakonec chci poděkovat panu školníkovi
za jeho práci. Bez něj si vůbec nedovedu
představit provoz školy. Pracuje od rána
do večera. Někdy i soboty a neděle. Jestliže
vyžaduje zákaz vstupu psů (nikoliv rodičů
a dětí!!!) na školní pozemek, koná tak v souladu s náplní své práce. V opačném případě
necháme děti a školní družinu si hrát mezi
psími výkaly, nedopalky od cigaret a rozbitými lahvemi od alkoholu.
Petr Bezděka, ředitel
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Proč máme v Roztokách spolky
V minulých týdnech se zejména v souvislosti
s diskusemi o využití vil v Tichém údolí sneslo
jak v Odrazu, tak na veřejném slyšení několik
uštěpačných poznámek na hlavu roztockých
spolků. Plénem se nesly ultrapravičácké myšlenky o tom, že činnost těchto sdružení, a veřejné kulturní akce v Roztokách vůbec, jsou
určeny pouze pro malou hrstku nadšenců
(nebo cvoků?) a jako takové by bylo nejlíp je
přestat podporovat. Člověk rozumný (rozumějme modře smýšlející) si podle šiřitelů těchto myšlenek kulturu samozřejmě vybere
a hlavně zaplatí sám. Moc jsem nepochopil, jak
by to vypadalo, kdyby tu žádná kultura nebyla.
Zřejmě by si náš občan tak nějak šalamounsky
zajel například do Prahy, kde to všechno dotuje
pražský magistrát, a nejde to tedy z naší (roz-

tocké) kapsy. Nebo si pustí doma televizi,
za kterou poplatky beztak už zaplatil?
Tito „liberálové“ jsou přesvědčeni, že město
by nemělo ze svých peněz, a už vůbec ne ze
svých vil, tyto podivné partičky (spolkaře)
podporovat. Měli bychom kulturou a spolky
nechat pěkně hýbat prodlouženou ruku trhu,
jak jsme se ostatně již v Odraze mohli několikráte dočíst v článcích jednoho buditele. Město by pak mělo fungovat jako taková střední
stavební firma a zabývat se výhradně výstavbou chodníků a silnic, které přece slouží všem.
Rozsévači takových myšlenek si zřejmě ne
uvědomují, že spolkaři věnují kulturnímu dění
v Roztokách hodně ze svého volného času,
většinou zdarma nebo za symbolické honoráře.
Jiní se zase věnují našim dětem, na které my

pro všecku pracovní zaneprázdněnost nemáme
moc času. Našim dětem, které by jinak bloumaly po ulicích a vyváděly bůhvíco.
Tito spolkoví cvoci v Roztokách pořádají
spoustu zajímavých akcí, díky kterým naše
město žije. V opačném případě by tu totiž
„chcípnul pes“. Pak by z našeho městečka
byla opravdu jen noclehárna Prahy.
Mrzí mě, že se nepodařilo prosadit využití
větší vily čp. 125 kromě školky i pro spolky,
přestože k tomuto rozhodnutí vedly jistě
pragmatické důvody – snaha získat více prostředků na rekonstrukci vil z dotací.
Snad se pro spolkaře najde časem jiný prostor,
abychom jim za jejich práci nezůstávali dlužni.
Michal Hadraba, zastupitel za sdružení Sakura

Roztoky mají architekta
Budujeme, stavíme a opravujeme Roztoky
v nebývalém rozsahu. Na tom se shodnou
v zastupitelstvu ti, kdo „tlačí“ výstavbu silnic
a opravu chodníků, i ti, kdo k téhle záslužné
a potřebné věci chtějí ještě jakousi přidanou
hodnotu, která do zahradního a ne úplně
chudého města patří. Třeba záchranu historického dědictví, v našem případě vil, ještě
upravenější zeleň, než máme dosud, prostory
pro spolkovou činnost.
Shodli jsme se i na tom, že město potřebuje
městského architekta. Co si od něho slibujeme?
Měl by být například přirozeným partnerem
(a často oponentem) stavitelům silnic
a chodníků. To v tom smyslu, že bude umět
říci, zda se zvolený materiál, postup, detail
do Roztok , do konkrétní lokality hodí. Kromě technického uvažování od něj očekáváme
smysl pro estetiku, pro detaily, které ve výsledku mohou ryze praktické dílo dotvářet.
Měl by nám (zastupitelům, úředníkům radnice) umět poradit, jak to udělat, aby byl

například nový vodní prvek ve starém parku
instalován citlivě, s přístupem pro kočárky,
aby použitý materiál byl solidní a provedení
bytelné. Měl by být první, kdo upozorní
na to, že budovaná silnice je sice bezchybná
z technického hlediska, že ale opticky (nebo
i fakticky) zužuje ulici, a optat se, zda by
na jedné straně nebyl přece jen lepší chodník
s umožněním parkovacích stání. Měl by
umět navrhnout takové řešení, které bude
přívětivější pro obyvatele a hezké na pohled.
Zkrátka urbanista každým coulem…
Nedosti na tom. Od městského architekta si
slibujeme to, že při klíčových jednáních s developery bude stát po boku městských vyjednavačů a vnášet do debaty své pohledy, náměty.
Městský architekt bude přirozeným partnerem
tvůrcům regulativů či územního plánu, zúčastní se některých jednání stavební komise, bezpochyby promluví tu a tam i do úmyslů jednotlivých občanů při výstavbě či rekonstrukci
jejich domů.

Najít takového „od každého kousek“ člověka
není snadný úkol. Vedení města uvítalo, že se
do výběrového řízení vypsaného tajemníkem
úřadu přihlásilo šest uchazečů. Všem patří
dík za zájem, vybrán mohl ale býti jen jeden.
Přijali jsme pana Ing. arch. Tomáše Slavíka,
(35), původem z Pardubic. Přesvědčil nás
svým pohledem na veřejný prostor i jistou
kritičností, kterou neváhal projevit vůči některým našim stavebním počinům .
Role roztockého architekta je nová, nevyzkoušená, troufnu si říci, že nemusí být vždy vděčná.
Městská pokladna umožňuje angažmá odpovídající zhruba polovičnímu úvazku.
Přejme si, abych profesionál dosud nesvázaný s Roztokami a nezatížený znalostí místních poměrů svou roli zvládal a abychom
za půl roku, za rok, až budeme jeho práci
vyhodnocovat, mohli být spokojeni a shledali ji přínosnou pro naše město.
Tomáš Novotný, místostarosta Roztok

www.makler-ﬁlip.cz
RE/MAX prodává nejvíce realit na světě

Zdarma stanovíme tržní cenu nemovitosti
v Roztokách a okolí pro účely dědického řízení
608 055 943

ﬁlip.tretinik@re-max.cz
18

Mgr. Filip Tretiník
realitní makléř

ODRAZ

měsíčník Roztok a Žalova

život VE MĚSTĚ

Čarodějnice 2015 – poděkování
Letošní Čarodějnice na Žalovském hřišti se konaly v pátek 24. 4. a počasí nám opět přálo. Dětí, které si přišly zasoutěžit, bylo opravdu
hodně. V minulých letech se jejich počet pohyboval okolo 250, ale
letos zde bylo skoro o 150 dětí více. Což vysvětluje fronty u jednotlivých stanovišť. Tímto se omlouváme a děkujeme za trpělivost a zároveň slibujeme, že se na příští rok připravíme a budeme počítat s větším náporem. Je vidět, že počet dětí v předškolním věku a dětí
na 1. stupni ZŠ v Roztokách znatelně roste.
Živo bylo také u hudby, kde děti dostaly prostor si zatančit a vydovádět
se. O velmi příjemné zpestření programu se postaraly svým vystoupením
děti z MŠ Spěšného a Aerobik paní Kořínkové v tanečním duchu a děti
z ABC Academy nám zazpívaly a zarecitovaly v anglickém jazyce. Všichni byli naprosto úžasní. Děkujeme. Děti u nás vystupují pravidelně, ale
letošní program byl obohacen i Roztockými poupaty. Prý oficiální název
je Odkvetlá, ale kdo je viděl, s tím určitě nesouhlasí. Jejich vystoupení
bylo strhující, samozřejmě v rytmu Michala Davida a skupina ABBA – to
se rozumí. Po setmění v programu vystoupil i nový majitel restaurace pan
Procházka a předvedl nám barmanskou fire show. Žongloval se zapálenými lahvemi a byla to také moc pěkná podívaná. Po 21. hodině skončila
diskotéková hudba a už se pokračovalo pouze u ohně za velmi příjemné
atmosféry, ke které pomohly kytary a zpěv. Na kytary hráli pánové Jiří
Vacek, Jaromír Jungwirth a Jiří Blažek mladší. To bylo naprosto famózní.
Dovolte, abych touto cestou poděkovala všem našim sponzorům, bez
kterých by se tato akce nemohla uskutečnit.
Za finanční podporu děkujeme: městu Roztoky, panu Houserovi
(společnost Autohouser), panu Šindelářovi (společnosti PRO-SIN),
panu Pohlovi (stavební firma POHL), panu Šnajdrovi (společnost
EuroClean), panu Zrůbkovi (Řeznictví Zrůbek), paní Černické (Inte-

riér Del'Art), panu Procházkovi (Autoservis PROKOS), panu Těšíkovi
(společnost Renova), paní Mülbergerové(Cafe Del Rio).
Za sladké odměny pro vaše děti děkujeme: panu Bohatému (Immocarservice), panu Čermákovi (Autoservis Čermák), panu Stopkovi (Premium
Outlet Stopka), rodině Pastyříkových, panu Zímovi (Autoservis Zíma),
paní Trmalové (ViaVestra), společnosti ABC Academy Preschool.
Za krásné ceny do stánku splněných přání děkujeme: Hračky – od paní
Maixnerové (papírnictví Vlastimil Cyrani) a Vikinky Dostálové.
Za další hodnotné ceny panu Líbalovi (NokianTyres), Autu Šídlo, panu
Pyškovi (Roztocká VINOTÉKA), paní Čabelkové (DARY PŘÍRODY),
panu Müllerovi (Domácí potřeby Žalov), Restauraci a penzionu U Koruny, Lékárně Roztoky paní Svobodové, paní Buštové (Dětský klub Pohádka), paní Lainové (Magdala), panu Gottschalkovi (Domácí potřeby Roztoky), Floralu – květinářství u Kláry, paní Růžičkové (Textil), paní
Pírkové (NIKÍ´S FASHION), panu Frýbortovi (Chovatelské potřeby),
MUDr. Trefnému (Stomatologická ordinace), kavárně Kofííí – Nádražní.
Děkujeme za pomoc s realizací: Sboru dobrovolných hasičů pod
vedením pana Šmída, Technickým službám pod vedením pana Sládka, TJ Sokol Roztoky, paní Mirce Lešnerové, paní Slancové, panu
Růžičkovi, panu Procházkovi z restaurace BERNARD-IN. Mateřským
školkám Přemyslovská, Havlíčkova, Spěšného, ABC Academy a dětskému centru Žirafa děkujeme za výrobu krásných čarodějnic.
Hlavní poděkování si zaslouží organizátoři soutěží pod dohledem paní
Cihlářové a pana Blažka staršího: Blažek Jiří ml., Mojžíš Marcel, Jonáš
Pavel, Hrubá Monika, Kosíková Denisa, Kosíková Martina, Polívková Markéta, Bělohlávek Tomáš, Vavřín Matyáš, Lešnerová Eva, Šmol Vilda, Roškotová Hana, Caithamlová Aneta, Uvarovová Nela, Turek Matěj, Glamur
Matěj, Krajinová Kateřina, Běhounková Eliška, Juráčková Monika.
Jedno tradičně oblíbené soutěžní místo zajišťovali roztočtí hasiči
a další Auto Šídlo. I jim patří poděkování.
Další frekventovaná stanoviště zajišťovali: Jiřina a Jaromír Roškotovi, Hojsáková Monika, Pohlová Helena, Matysová Michaela, Bílková
Bohdana, Blažková Dana a Čížková Pavlína.
Doufáme, že se Čarodějnice líbily a že jste si vy a vaše děti užili příjemné odpoledne. Naší odměnou je radost dětí a spokojenost rodičů.
Zároveň se omlouváme za zvýšený provoz a ruch v okolí hřiště, zejména ve večerních hodinách.
Za spolek Čarodějnic Eva Uvarovová

Roztocká Odkvetlá
poupata na soutěži
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Dne 29. 3. 2015 se roztocká taneční
skupina Odkvetlá poupata zúčastnila taneční soutěže Festival tanečního mládí 2015 pořádané sdružením učitelů tance (SUT). Jednalo
se o regionální kolo Praha a střední
Čechy. Poupata zažila krásný
a adrenalinový den, který byl korunován čtvrtým místem v kategorii
senioři a zároveň získala postup
na mistrovsví České republiky. Děkujeme všem, kdo nás podporují
v našem bláznivém koníčku, ať

jsou to rodiny, nebo i roztocká veřejnost, moc nám to pomáhá! Naše
prezentace, která proběhla na akci
Čarodějnice 2015 v Žalově na hřišti, se také moc vydařila, dokonce
jsme museli i jedno vystoupení přidat. Díky všem úžasným lidem
hodláme i nadále pokračovat a už
nyní pracujeme na další nové taneční parádě.
Za Odkvetlá poupata
Michaela Matysová
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Dětský den na Tyršově náměstí
V pátek 29. května se na Tyršově náměstí uskutečnila již
tradiční slavnost ke Dni dětí. Pro malé návštěvníky byl
připraven bohatý program, jehož vrcholem bylo divadelní představení oblíbeného Divadélka Romaneto. Hudební část programu obstaral Beruška Band a 36 malých
zpěváčků ze sboru Roztocké děti, své vystoupení měly
i děti z tanečního souboru Lucie Kárové a členky tanečního oddělení roztocké ZUŠ. Pro soutěživé zájemce bylo
připraveno devět stanovišť s různými úkoly (šikovnost,
obratnost, znalost dopravních předpisů, důležitých telefonních čísel, střelba z dětské kuše…), po jejichž absolvování bylo každé dítě zařazeno do losování o odměny.
Podle číslovaných pamětních listů trasu absolvovalo 285
dětí, a pokud vyčkaly losování, své odměny se dočkaly,
protože ceny byly připraveny pro všechny.
Zároveň se děti mohly pobavit na pouťových atrakcích,
přičemž kolotoč byl jako vždy díky příspěvku města Roztoky zdarma.
Připravený program nakonec zkrátil déšť, ale přesto se
oslava vydařila. Je to zásluhou mnoha dobrovolných pomocníků, které nelze všechny vyjmenovat. Přesto hlavní
dík patří městu Roztoky za spolupořadatelství a finanční
podporu, paní Maixnerové (Papírnictví Cyrani), která
sponzorsky dodala hlavní část odměn, dobrovolným hasičům a panu Sládkovi z Technických služeb.
Vlaďka Drdová
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Pohádkový les
Letos nám meteorologové slibovali slunečno,
teploty příznivé, deštík že prý si užije v pátek
a na sobotu už mu nezbyde síla… ale jak to
chodí, vše bylo jinak. Letně oblečení pomocníci se při náhlém poklesu teploty zahřívali
teplým slovem, ani krátký liják kolem desáté
hodiny nevypadal na hezký začátek – ale pak
pršet přestalo, děti si na startu konečně mohly prohlédnout a vylosovat do té doby pod
igelitem zakryté hračky a drobnosti u tomboly, dát si buřtíka, aniž by se hořčice ředila
vodou shůry… a hurá na start.
Hledání princezny opět hodně dětí pobavilo,
některé i trochu postrašilo – to když potkaly
nosatou čarodějnici nebo uslyšely zařvat
strašlivého draka. Lezení po pavoučí síti prověřilo malé siláky, hod do klobouku kouzelníka Pokustóna zas ukázal na malé šikuly
a šikulky, odvahu prokázali všichni u temné
myší díry.
Ale konec dobrý, všechno dobré – princeznu
našlo všech 230 dětí, domů si odnesly kromě
bříšek plných dobrot i diplomky se svým
jménem a doufáme, že i hodně hezkých zážitků.
Za pomoc děkujeme všem, kdo přišli pomáhat, a samozřejmě i našim věrným sponzorům: firmám RENOVA s.r.o., Autodíly Náhlovský, AutoHouser a Železářství Muller ze
Žalova. Cukrárně Café Del Rio díky za věcný
dar.
Za TOM Svišti Jindra Zoufalá

Vítání dětí v Roztokách
Vážení rodiče,

dne 8.10. 2015
se pod záštitou starosty města Roztok uskuteční slavnostní akt vítání dětí, které se narodily v období

od 1. ledna 2015 do 30. června 2015.

Máte-li zájem, aby Vaše děťátko bylo v tento den přivítáno mezi občany města Roztok, sdělte prosím jméno a příjmení dítěte,
datum jeho narození a Vaši adresu na Městský úřad Roztoky, a to buď e-mailem na adresu vysehradska@roztoky.cz,
osobně u paní Vyšehradské nebo telefonicky na čísle 220 400 226, a to nejpozději do 1. 9. 2015.
Pozvánka s uvedením místa a času konání bude včas zaslána.
Podmínkou slavnostního přivítání je trvalý pobyt dítěte v našem městě.
Dagmar Vyšehradská, matrika
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Středočeské muzeum
Roztoky, Zámek 1, tel. 233 029 011, e-mail: muzeum@muzeum-roztoky.cz • Otevřeno: st–ne 10–18 h.
• Knihovna muzea otevřena: st 8–12 a 12.30–16.30 h. • Vstupné: výstavy – základní 50 Kč, snížené 30 Kč; Zámek – základní 50 Kč, snížené 30 Kč.
• V návštěvní době je otevřena kavárnička „Pro Vás“. • Nabídka školám: Objednávky pro školní kolektivy na tel. 233 029 042,
e-mail: propagace@muzeum-roztoky.cz.

Stálé expozice

•

Jak bydlel a úřadoval pan správce /
Vrchnostenská správa panství. Nahlédněte, jak a kde bydlel a pracoval vrchnostenský
úředník Lichtenštejnského panství na konci
18. století.
Jak se jezdilo do Roztok na letní byt /
Život v letovisku. Prostřednictvím vilových
interiérů poznáme životní styl „lufťáků“ druhé poloviny 19. století, a to včetně prezentované dobové módy.
Ateliér Zdenky Braunerové (1858–1934).
Stálá expozice malířky, grafičky, knižní výtvarnice a organizátorky kulturního života.
Kvůli povodním v současnosti uzavřen. (Otevření naplánováno na 13. 6. 2015 v rámci
akce Muzejní noc.)

•
•

Výstavy:

•

končí 30. 6. 2015: PREDÁTOŘI – mezi
obratlovci středních Čech

Výstava určená především pro rodiny s dětmi a školáky, na které v Roztokách čekají
ryby, obojživelníci, plazi, ptáci a savci, kteří
loví jiné obratlovce a kteří žijí a rozmnožují
se ve středních Čechách. POZOR: PREDÁTOŘI ZA KAČKU! – pro všechny s predátorem ve jméně vstupné pouze 1 Kč!
…Velká výstavní síň
končí 30. 6. 2015: SVĚT HRAČEK – historie dětské hračky
5 virtuálních pokojíčků – co část, to jiné časové období a rozdílný typ hraček. Děti, nenechávejte své rodiče doma. Vezměte je s sebou.
100% v Roztokách najdou hračku svého mládí
… Galerie / Kabinet
do 30. 9.: Dobřichovické vily – pozoruhodná sídla pražské honorace. Každá metropole měla ve svém okolí satelitní obce s víkendovými a letními rezidencemi úspěšných.
V případě Prahy se unikalo do Roztok a Dobřichovic. … Malá výstavní síň

•

•

Akce:

•

3.–13. 6. 2015: 6. ročník charitativní
cyklotour NA KOLE DĚTEM
Významný projekt na podporu onkologicky
nemocných dětí. Peloton cyklistů v čele s Josefem Zimovčákem na kostitřasu vyrazí na cyklojízdu napříč Českou republikou. Přidat se
může každý na kousek, jednu etapu nebo celou
trasu. BUĎTE PŘI TOM, ZAPOJTE SE
DO PELOTONU: 2. etapa (5. června) ze
Zbuzan do Lázně Mšené vede přes Roztoky, měří 121 km. Na ní bude trojnásobně
téměř profesionálně zastoupeno i naše muzeum! Účastníky pozdraví starosta města.
13. 6. v čase 17–23 h: MUZEJNÍ NOC –
SALON ZDENKY BRAUNEROVÉ – Slavnostní otevření Ateliéru – Koncerty Filharmonického komorního orchestru a pěveckého
sboru ROSA, Malířský ateliér Adély Karger,
Provázení zdarma…

•

GLORIA MUSAEALIS 2014 – MÁME III. MÍSTO!
Zámek v Roztokách uspěl mezi Počiny roku

Obecní dům v Praze byl 14. května 2015 svědkem předávání prestižních cen XIII. ročníku
soutěže GLORIA MUSAEALIS 2014, kterou
vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR a Asociace
muzeí a galerií ČR. GLORIA MUSAEALIS si
klade za cíl upozornit veřejnost na špičkové
výkony v oboru muzejnictví, prezentování
muzejních sbírek v odborných publikacích
a při záchraně a zpřístupňování objektů i lokalit našeho kulturního dědictví.
Letos soutěžilo 62 muzeí a galerií z celé České
republiky s 87 projekty ve třech hlavních kategoriích: Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku.
V kategorii POČIN ROKU si cenu za
III. místo odneslo Středočeské muzeum
v Roztokách u Prahy, p. o., za realizaci pro-
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jektu Rekonstrukce a nové využití zámku
v Roztokách u Prahy.
Konkurence byla letos obzvláště silná. Před
nás se dostalo jen Regionální muzeum v Litomyšli, p. o., za projekt Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli
(I. místo) a Oblastní galerie Liberec, p. o.,
za projekt Lázně – nové sídlo Oblastní galerie Liberec.
V udělování Národních cen GLORIA MUSAEALIS není Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy žádným nezkušeným nováčkem: V roce 2005 v kategorii Muzejní počin
jsme obdrželi dokonce cenu hlavní za projekt

Rehabilitace budovy Ateliéru Zdenky Braunerové a její využití pro stálou expozici.
O 2 roky později, v roce 2007, byla III. místem
v kategorii Muzejní publikace oceněna kniha
České a moravské obalové sklo.
Od letošního roku je GLORIA rozšířena
o soutěž veřejnosti – návštěvníci mohou hlasovat PRO SVÉ MUZEUM na portále:
www.do-muzea.cz.
DĚKUJEME VŠEM, KDO NÁM DRŽELI
PĚSTI. DĚKUJEME VŠEM, KDO NÁM DÁ
SVŮJ HLAS :-)!
Marcela Uhlíková, Středočeské muzeum
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KULTURNÍ KALENDÁRIUM – červen, červenec
23. 1.–30. 6. 2015

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

Středočeské muzeum, Roztoky

12. 2.–30. 6.

Výstava hraček – stoletá historie dětské hračky.

Středočeské muzeum, Roztoky

So 13. 6.

Muzejní noc – Salon Zdenky Braunerové – slavnostní otevření ateliéru.
Od: 17:00 do 22:00 hod.

Středočeské muzeum, Roztoky

So 13. 6.

Oslavy výročí znovuotevření Únětického pivovaru. Od: 13:00 hod.

Únětický pivovar, Únětice

So 13. 6.

Koncert Filharmonického orchestru – W. A. Mozart, J. Mysliveček, A. Dvořák,
L. Janáček. Od: 19:00 hod.

Nádvoří zámku, Roztoky

So 13. 6.

Atmosféra v barvách krajiny – malování v přírodě pod vedením Adély Karger.
Od: 10:00 hod.

Středočeské muzeum, Roztoky

So 13. 6.

Brána gotiky dokořán – Okořská garda – skupina historického šermu.
Od: 10:00 do 17:00 hod.

Hrad Okoř

So 13. 6.

Koncert skupiny TYP – vstupné 100 Kč. Od: 19:00 hod.

Fotbalové hřiště, Roztoky

So 13. 6.

Závěrečné vystoupení TS Po špičkách

Studio Alta v Praze

Ne 14. 6.

Tajemství světla – výstava výtvarných kroužků sdružení Roztoč

Středočeské muzeum, Roztoky

Ne 14. 6.

Výklad o Mistru Janu Husovi – zapálení hranice, soutěže, hry. Od: 15:00 hod.

Zahrada Husova sboru, Roztoky

Čt 18. 6.

Zahradní slavnost sdružení Roztoč

Levý Hradec

So 20. 6.

Hurá na prázdniny – zábavné odpoledne pro všechny, DJ Veselá huba,
Beruška Band, Roztocké děti. Od: 15:00 hod.

Občerstvení U Šraněk, Roztoky

Po 22. 6.

Navštěv nás, Duše svatý – koncert sboru Local Vocal

Kostel Sv. Klimenta, Levý Hradec

St 24. 6.

Letní koncert – účinkuje smíšený pěvecký sbor Rosa, klavír Ondřej Valenta.
Od: 19:00 hod

České muzeum hudby, Karmelitská 2,
Praha 1

Ne 5. 7.

Slavnostní bohoslužba k uctění památky Mistra Jana Husa. Od: 15:00 hod.

Husův sbor, Roztoky

Čt 9. 7.–1. 11.

Přehlídka plakátové tvorby ze sbírky agentury ProVás – český plakát

Středočeské muzeum, Roztoky

Slavnosti PRAVÉHO A LEVÉHO BŘEHU

Na obou březích Vltavy v Roztokách
a v Klecánkách

So 12. 9.
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Městská knihovna informuje
Nabízíme vám výběr z nových knih zakoupených do městské knihovny během měsíce
května 2015. Více informací v katalogu
knihovny knihovna.roztoky.cz
Beletrie
Mlynářová, M.: Dokud držím pohromadě
Glaserová, S.: Kdopak by se šmejdů bál? (Šílený současný příběh s dobrým koncem)
Grisham, J.: Platanová alej
Hájíček, J. Vzpomínky na jednu vesnickou
tancovačku
Lette, K.: Muži: Návod k použití (Ženy mají
mnoho chyb. Muži mají jen dvě. Všechno, co
řeknou, a všechno, co udělají.)
Weber, D.: Série Honor Harrington a povídky
– rozsáhlá space opera, mistrovské sci-fi, které
vás pohltí (názvy dílů k doptání v knihovně)
Detektivky
Ingelman-Sundberg, C.: Brambory na vloupačku (jsou prvním dílem trilogie z žánru
komediální „kriminálky“.)
Patterson, J.: Soukromá pravidla (a další dvě
nové knihy oblíbeného autora)
Pessl, M.: Vybrané okruhy z mechaniky pohrom (Román označovaný za intelektuální
detektivku. Odehrává se v americké střední
škole a odhaluje drobné i velké záhady.)
Nesbö, J.: Policie (Harry Hole 10)
Historické romány
Di Fulvio, L.: Dívka, která se dotkla nebe (Tři
navzájem propletené osudy v dramatické době
vzniku prvního židovského ghetta v Evropě.)
Follett, K.: Hranice věčnosti (3. díl monumentálního historického eposu století)

•

•

•

Vondruška,V.: Oldřich z Chlumu (Kdo byl
Oldřich z Chlumu a jak se stal detektivem v. v.)
Pro děti a mládež
Binar, I.: Kráva a dědeček
Sakai, S.: Usagi Yojimbo (Mistrovská adaptace
samurajských legend do komiksové podoby.)
Walliams, D.: Pan Smraďoch (Přátelé se mohou skrývat na nejrůznějších místech.)
Naučná
Bauer, J. Bílá místa našich dějin
Kaplan, K.: Protistátní bezpečnost (1945–1948
Z utajovaných archivních materiálů vytvořil
historik Karel Kaplan mozaiku neznámých
faktů o fungování StB a událostech té doby.)

•

•

Padevět, J. Krvavé finále: jaro 1945 v českých zemích (Kniha obsahuje DVD s autentickými filmy z roku 1945, včetně záběrů
transportu smrti, který zastavil v Roztokách.)
O těchto i dalších knihách, jakož i o programu, se dozvíte více informací na webových
stránkách nebo v MK.
Více informací na webových stránkách
knihovny.
Za městskou knihovnu
Mgr. Michal Špaček

Program na červen:
2. 6.

Hynek Jína – Svoboda učení (18.30 vstupné dobrovolné, doporučené 100 Kč)

9. 6.

Smích (18.30) (doporučené vstupné 50–100) přihlášení na spacek@roztoky.cz

11. 6.

Jíst spolu od 11.30 do 13.00 (případně déle). Přineste si (nám) něco k jídlu a posaďte
se s námi k hovoru o přednáškách a seminářích v knihovně či o dalších plánech.
Místo: Na louce mezi Městským úřadem a DPS čili Na ovčíně.

16. 6.

Kdopak by se šmejdů bál? Autorské čtení a beseda s autorkou Světlanou Glaserovou.
(18.30, vstupné dobrovolné, doporučené 50–100)

17. 6.

Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15), Ferda Mravenec

23. 6.

Autorské čtení – Eva Frantinová a Karel Sýs (16.30, vstupné dobrovolné, doporučené
50–100)

Na červenec připravujeme:
V červenci program nechystáme, v letních měsících bude omezen provoz knihovny.
Letní otevírací doba (červenec – srpen)
Po: 12.00–18.00 h, Út: 9.00–15.00 h, středa zavřeno, Čt: 12.00–17.00 h, pátek zavřeno

Slavnostní koncert
V pondělí 4. května jsme si slavnostním koncertem v historickém sále roztockého zámku připomněli 70. výročí ukončení druhé světové války. Komorní orchestr Dvořákova kraje se sólisty České filharmonie předvedl pod vedením Václava Mazáčka skvělý výkon, který posluchači
odměnili bouřlivým potleskem.

V SOBOTU

13. 6. 2015
SE USKUTEČNÍ

na fotbalovém hřišti

Stanislav Boloňský

KONCERT
SKUPINY

TYP

začátek v 19.00 hod.
VSTUPNÉ NA KONCERT
100 Kč/osoba
Další info na: www.skroztoky.cz
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Školní okénko
Vážení rodiče,
uteklo to jako vždy a poslední měsíc školního roku je tu. Dnes se ale podívejme
ještě na květen, kde stojí za připomenutí
několik zajímavých akcí. Kromě školní
akademie se někteří žáci, stejně jako loni,
už se to asi stává naší tradicí, zúčastnili
poznávacího a s výukou angličtiny spojeného týdenního zájezdu do Anglie. V příštím školním roce, pokud se nám podaří
získat nový projekt, by dokonce jelo pár
žáků nejen do Anglie, ale i do Rakouska,
kde by byla také výuka – němčiny. A to vše
pro děti zdarma, hrazeno projektem. Držte
nám palce!
A co nás čeká teď, v červnu? Někteří vyjedeme na školy v přírodě či exkurze, deváťáci
obhájí své absolventské práce, třídy se 10. 6.
vyfotí, napíšeme poslední písemné práce,
rozloučíme se s devátými třídami v našem
malém kulturním sále 18. 6. – s 9. A v 17.00
hodin a s 9. B v 18.00 hodin – a nakonec si
v pátek 26. 6. rozdáme vysvědčení. Děti se už
teď těší na ředitelské volno (29. a 30. 6.),
které jim o dva dny prodlouží prázdniny. Tak
ať se vše vydaří!
Hezké počtení přeje
Věra Zelenková

Putování secesní Prahou
Naše putování započalo jako obvykle
na roztockém nádraží. Po stopách Jana Pernera jsme se vydali do Prahy. Nejprve jsme
si prohlédli budovu Masarykova nádraží
a vyprávěli si o její historii, pak jsme přes
park zamířili na Hlavní nádraží. Představovali jsme si krásné Vrchlického sady kolem
nás a obdivovali secesní detaily Fantovy
kavárny. Přes Václavské nádraží jsme se
po stopách koněspřežky dostali až před
Grandhotel Evropa a dál na Příkopy.
V Obecním domě jsme navštívili krásnou
secesní kavárnu a prohlédli si část vnitřních
interiérů. Zapomněli jsme skoro na čas,
a tak následoval rychlý přesun na historickou tramvaj, která nás dovezla až na Újezd,
Tam nás v sadech a na hřišti pod stromy
čekala výroba šperku inspirovaného secesí,
tedy rostlinným motivem. Inspirace tu
kvetla všude kolem nás. Díla byla zajímavá
a nevšední. Šperk sloužil jako vstupenka
na chystané překvapení – vyrazili jsme totiž
do divadla. Představení ve foyeru Nové scény bylo humorné, bylo o neposlušných
kůzlátkách a všechny nás pobavilo. Po skončení divadla jsme doprovodili pražské pout-
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níky na metro a sami se vydali na nádraží.
Ve vlaku nás čekal pracovní list, který jsme
vyplnili, a už tu byly naše Roztoky.
J. Ramdanová

Třídy v Srní na Šumavě
V termínu od 18. do 22. května se třídy 1. C,
1. F a 2. D zúčastnily kurzu plavání, který
byl součástí školy v přírodě v Srní na Šumavě. Děti absolvovaly intenzivní plavecký
výcvik, ve kterém byly rozřazeny do tří
skupin podle schopností. V průběhu týdne
se mnozí zlepšili natolik, že byli přeřazeni
do lepší skupiny. Všechny děti si nakonec
odnesly diplom za své výkony. Děkujeme
personálu hotelu za skvělé ubytování, stravu
a ostatní služby.
O. Janoušková a Š. Kovaříková

Jak jsme dělali záhon
aneb Projekt 8. A
Náš třídní projekt na zkrášlení školní zahrady
byl celkem namáhavý, ale velice se vydařil.
S tímto nápadem přišla naše paní učitelka
a překvapivě většina reagovala celkem pozitivně. Nejdříve jsme vymýšleli místo pro náš záhon. Jako první začal kopat můj kamarád,
který následně ohnul krumpáč a zlomil hrábě.
Narytou hlínu jsme postupně odváželi třemi
kolečky. Druhý den nám pan školník dovezl

obrovskou hromadu kvalitní zeminy, která se
měla pomocí lopat přemístit do vykopaného
místa. To bylo velice vyčerpávající, ale naše
zdatná skupina hochů to zvládla s přehledem.
Poté jsme už jen přinesli pytle s hnojivem
a nasypali jej na povrch záhonu. (Medek)…
Pak naše paní učitelka Valiová začala běhat
a vylepovat plakáty s prosbou o donesení různých trvanlivých květin. Kytky se nám pomalu
nakupily a začaly jsme je s holkama sázet. Pak
jsme je všichni zalili a šli vyrobit pro každou
kytku kartičku, na kterou jsme malovali obraz
jednotlivých kytek. Práce se nám velice líbila
a myslím si, že naším záhonem jsme pěkně
zkrášlili zahradu i okolí naší školy. (Brázdová)
Děkujeme všem žákům, rodičům, učitelům
a panu školníkovi za darované květiny, obstarání zeminy, hnojiva a kůry, jakož i za cenné rady 
B. Valiová, J. Mráček a 8. A

Školní jídelna
Školní jídelna při ZŠ Roztoky, ul. 17 listopadu
711, přijme na celý úvazek kuchařku/pomocnou sílu do kuchyně. Nástup 1. 9. 2015. Vyučení v oboru, praxe vítána. Strukturovaný
životopis, příp. motivační dopis zasílejte na e-mail: michaela.labutova@zsroztoky.cz. Přijímací pohovory: 30. 6.–3. 7. a 24. 8.–28. 8.,
příp. dle domluvy (tel. 220 912 586,
733 543 060 nebo 797 979 107).
M. Labutová
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Koncertní sezona na ZUŠ
Článek o průběhu vrcholícího jara nemohu
začít jinak než zprávou o úspěchu… Markéta
Gotschalková se umístila v celostátním kole
ve hře na klarinet v VIII. kategorii na výborném třetím místě a završila tak letošní velmi
úspěšné tažení našich žáků po soutěžích ZUŠ.
Finále se uskutečnilo v Liberci a mělo téměř
gigantické rozměry. Ve třech dnech (21.–23.
května) se ho zúčastnilo v žesťových a dřevěných nástrojích přes 400 soutěžících!
14. května předvedli naši žáci, končící stu
dium na prvním nebo druhém stupni, své
umění na absolventském koncertě v Historickém sále roztockého zámku. Máme radost, že nám dozrává mladá generace „žesťa-

řů“ (dva pozounisté a dva trumpetisté),
tradičně dobří jsou flétnisté (letos flétnistky
s vyzrálým výkonem Petry Drdové), kytaristé s tradičně extravagantním Filipem Kořínkem a violoncellisté, zastoupení precizním
Tomášem Drábkem. Také ostatní absolventi
(klavír, housle, zpěv) podali výkony hodné
absolventů ZUŠ.
Koncertní sezona se pomalu blíží ke svému
konci, zbývá Zahradní koncert (11. června)
a naši žáci se pomalu budou rozcházet
na prázdniny.

MgA. Bohumír Šlégl

Letošní léto
v Lexiku
Do zahraničí jazykově vybaveni

Intenzivní kurz angličtiny/němčiny pro
mírně až středně pokročilé bude probíhat
od 6. do 10. července. Kurzy probíhají
od pondělí do pátku jako dopolední (4 vyučovací hodiny od 9.00 do 12.45) nebo večerní (3 vyučovací hodiny denně od 17.30
do 20.15) pro skupiny minimálně tří studentů.

Příměstské tábory

•

SOS sportovně turistický tábor s angličtinou v termínu 17. do 21. srpna. Výlety
do přírody a za sportem, základy anglické
konverzace.Tábor plný her, zábavy, ale i vědomostí.
Rozjezd před školou je program pro děti
ve věku 9 až 14 let, které chtějí jít do školy
s pocitem, že nic není zapomenuto. Od
17. do 21. srpna si mohou zopakovat češtinu
a matematiku. Od 24. do 28. srpna češtinu
a angličtinu. Tento tábor je vhodný i pro děti
s poruchami učení.
Novinářský tábor pro malé i velké školáky se letos bude věnovat především zvířátkům. V týdnu od 24. do 28. srpna děti navštíví zajímavá místa spojená s hlavní
tematikou.

•

•

Aktivní dovolená pro děti
i dospělé

Pojeďte také: od 19. do 24. července vyráží
Lexik na báječný Letní pobyt s angličtinou
pro dospěláky a hlídáním dětí v Harrachově. Během doby, kdy se budou rodiče věnovat studiu angličtiny pro mírně až středně
pokročilé, pro děti je připraven bohatý program. Ubytování s polopenzí je pro děti
do 12 let zdarma. Všichni mohou využít
spoustu domluvených hotelových výhod
a užít si pohádkový týden. Jazykové znalosti
získané v Harrachově si můžete hned od září
začít prohlubovat v kurzech, na které vám
vzdělávací centrum poskytne desetiprocentní slevu.

Rožálek
Školní rok se blíží ke konci a i v herničce mateřského
centra se chystáme na prázdniny – ve výtvarných dílničkách se častěji při tvoření objevuje téma léta a s dětmi
z kroužku Sluníčka trávíme více času venku a na návštěvách, například knihovny či koníků.
Na letošní rok jsme připravili hned tři tematické týdny
prázdninových aktivit, a to:
plavecký (3. 8.–7. 8.) řemeslný (10. 8. –14. 8.)
a keramický (17. 8. –21. 8.).
V srpnu proběhne opět již tradiční Cesta za pokladem,
na které čekají na malé návštěvníky zábavné i poučné úkoly a nakonec zasloužená odměna. V případě zájmu rodičů
bude v červenci fungovat i kroužek Sluníčka, adaptační
program bez rodičů pro děti předškolkového věku.
Pravidelné kroužky budou probíhat do konce června
a těšit se na ně můžete opět v září.
O více informací si pište na centrumrozalek@seznam.cz
či volejte na číslo 773 245 147.

•
•

•

Všechny informace a podrobnosti
o jednotlivých akcích se dozvíte na webu
www.lexik.cz.

Keramické tvoření
v kroužku Sluníčka

V případě jakýchkoli dotazů pište na
info@lexik.cz nebo volejte na telefon
739 035 000.
Za kolektiv Lexiku
Renáta Šťastná

Eva Tluková
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Roztoč
Úspěch Barevného ateliéru
v Mezinárodní soutěži Lidice

Děti z Barevného ateliéru lektorky Aleny
Trávníčkové se zúčastnily Mezinárodní dětské výtvarné soutěže Lidice, jejíž téma bylo
letos Světlo. Obrázky na téma Oheň jsou vytvořené kombinovanou technikou – dýha
a pastel. Ocenění získali: Anička Kuglerová
– medaile, Esterka Hlavičková a Kristýnka
Rybáčková – čestné uznání.

Závěrečná vystoupení kroužků
a kurzů

Se závěrem školního roku přichází smršť závěrečných výstav, přehlídek a koncertů, která
vrcholí Zahradní slavností, na kterou se ale
už všechna vystoupení nevejdou. Čeká nás
tedy:
Roztočená premiéra (8. června v kině Bio
Oko) – přehlídka animovaných filmů studia
Anima Roztoč
Suchdolská slavnost (11. června v Kraválu
na větvi) – hudební vystoupení a dramatické
pásmo suchdolských kroužků
Závěrečné vystoupení TS Po špičkách
(13. června ve studiu Alta) – vystoupení tanečnic pod vedením Zuzany Smugalové

Tajemství světla (14. června, půda Středočeského muzea) – vernisáž společné výstavy
výtvarných a animačních kroužků

Zahradní slavnost (18. června)

Na Levém Hradci ve čtvrtek 18. června se
ukáže a zazní to nejlepší, co v našem sdružení během školního roku vzniklo („bohužel“
kvalitních věcí vzniká tolik, že se všechny
na slavnost nevejdou). Uvidíte stálice, jako
kapelu Blabuburo, žonglérský soubor Mix
Trix, flétničkový soubor, výběr z choreografií TS Po špičkách a vítězné animované filmy
studia Anima Roztoč. Nenechte si ujít ale
i novinky a mimořádnosti, jako divadelní
automaty dětí z kroužku Cára Carara (premiéru měly na bleším trhu). Atmosféru začátku léta podtrhne divadlo a kapela Schum
Davar.

Kroužky a kurzy v příštím
školním roce

V polovině června bude spuštěn předběžný
zápis do kroužků a kurzů sdružení Roztoč
na příští rok.
V příštím školním roce čeká naše kroužky
sdružení Roztoč několik proměn: Osamo-

statnění TS Po špičkách je pravděpodobně
nejvýraznější ze změn, které nás čekají. Lektorka, tanečnice a choreografka Zuzana
Smugalová přestává působit pod sdružením
Roztoč a zakládá v Roztokách vlastní profesionální studio. To nás postrčilo k realizaci
dlouhodobé touhy – otevřít folklorní soubor. Můžete se tedy těšit na taneční kroužek,
který nebude orientovaný scénicky, ale
folklorně, a na kroužek pro děti z hudebních
oborů, nazvaný Hrajeme v kapele. Oba
kroužky spolu budou úzce spolupracovat.
Hrát v kapele a učit housle s námi bude
houslista Juraj Stieranka, kterého uvidíte
i na Zahradní slavnosti s kapelou Schum
Davar. Ve scénickém tanci budou mít možnost malí tanečníci a tanečnice pokračovat
ve sdružení Roztoč pod vedením Markéty
Pucové, která působí jako pedagog současného tance a improvizace a věnuje se tvořivé
dětské taneční pedagogice.
Další drobné změny naleznete v předběžné
nabídce kroužků a kurzů na příští školní rok
na webu.

Zuzana Šrůmová

Nabídka školám
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o.,
nabízí nový výukový program s využitím pracovních listů

Léto v roztockých vilách
Jde o první pracovní listy věnované roztockému fenoménu – vilám pražských lufťáků. KAŽDÝ TÝDEN POUZE VE ČTVRTEK mohou zájemci
využít prohlídku, kdy si s pracovními listy prohlédnou expozici Život
v letovisku aneb jak se jezdilo do Roztok na letní byt. Prohlídku s komentářem zajišťuje muzejní lektorka Marie Jelínková-Ťupová, která zná
odpověď na všechny zvídavé otázky 
Co k prohlídce s pracovními listy Léto v roztockých vilách potřebujete?
Pouze vytištěné pracovní listy (buď si je připravte sami, nebo vám je v IC
vytiskneme za poplatek 10 Kč na počkání). A hlavně – nezapomeňte se
předem objednat! Buď na: pokladna@muzeum-roztoky.cz, nebo na tel.:
+420 233 029 060.
Nabídka platí od května 2015.
Výukový program s pracovními listy (ke stažení na webu http://www.muzeum-roztoky.cz/skoly-pracovni-listy.php) je vhodný pro žáky 2. stupně ZŠ
a studenty SŠ i pro širokou veřejnost. Časová náročnost do 120 minut.
Za komentovanou prohlídku Léto v roztockých vilách zaplatí děti z Roztok pouze 30 Kč (pokud si přinesou již vytištěné pracovní listy) nebo 40 Kč
(pokud si listy nechají vytisknout na místě).
PŘIJĎTE ZAŽÍT EXPOZICI LUFŤÁKŮ NETRADIČNĚ – JINAK!
Marcela Uhlíková, Středočeské muzeum

ODRAZ

měsíčník Roztok a Žalova

27

L e t n í p ř í m ě s t s k ý t á b o r n a l o d i Ta j e m s t v í
Plavba do neznámých vod, vůně dálek, divoký život námořníků.
Chtěli byste, aby vaše děti poznaly pravé letní dobrodružství?
Přihlaste je na letní příměstský tábor na lodi Tajemství.
27. 7.–2. 8. 2015

Uskutečníme nezapomenutelnou plavbu do neznámých
končin, které budou děti postupně prozkoumávat.
Doprovázet je budou zkušení námořníci z posádky lodi
bratří Formanů: herec Jakub Folvarčný, tanečnice Tereza
Hradilková, výtvarnice Pavla Vachunová, kormidelník
Jenda a kapitán lodi Matěj Forman.
Tábor je určen dětem od 7 do 11 let. Děti se mohou těšit
na týdenní dobrodružství, při kterém se podrobně
seznámí s různými žánry umění. Formou her budou
pronikat do tajů herectví, tance a výtvarného umění
a přirozeně tak získají nové dovednosti, jež se stanou
nástrojem pro objevení pokladu v neznámé krajině.

Každý den od 9.00 do 16.30 se děti můžou těšit
na neobvyklý program plný překvapení. Loď, která
každoročně kotví na Náplavce, nám v případě špatného
počasí poskytne zázemí pro naše hry. Hned druhý den
vyplujeme na výpravu po Vltavě do Roztok u Prahy, kde
bude loď kotvit několik dní. Jeden den bude spojený
s přespáním na lodi a táborákem, v ostatní dny budou
děti vždy dopraveny zpět do Prahy. V případě problému
s vozením dětí až do Roztok bude zajištěn doprovod pro
jízdu vlakem z nádraží Holešovice.
Bližší informace na: www.divadlobratriformanu.cz
Těšíme se na viděnou!
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Tenis v Žalově
Krásný den všem fanouškům bílého
sportu a nejen jim. Sezona mistrovských
utkání družstev postoupila do druhé poloviny a jsem rád, že naše týmy SK Žalov
nehrají druhé housle a jsou plnohodnotnými soupeři ve všech dětských a mládežnických kategoriích: minitenis (do
7 let), babytenis ( 8–9 let), mladší žactvo
(10–12 let), starší žactvo (13–14 let),
dorost ( 15–18 let). Pokud chcete osobně
podpořit, sledujte termíny utkání na
www.tenis-skola.cz či facebook.com/
tenis-škola a přijďte z afandit.
Od června rozjíždíme nové víkendové výlety pro všechny děti a začínáme procházkou
strašidelnou Prahou s opravdovými strašidly. Pro děti všeho věku a všech zaměření
jsou jako každoročně připraveny prázdninové letní intenzivní kurzy v tenisovém
areálu Žalov, letos nově rozšířené o nové
sportovní aktivity nebo angličtinu. Ideální
příležitost k aktivně strávenému času vašich

dětí, pro snadnější plánování pořádané každý týden po celé prázdninové období. Místa
ještě jsou i na letním táboře 12.–19. 7.
ve Vysokém nad Jizerou a víkendovém tenisovém soustředění v areálu Cafex Rakovník
pro začínající i pokročilé dospělé hráče
14.–16. 8.

Věřím, že letní období bude pro co nejvíce
z vás příjemné a pozitivní a samozřejmě naplněné nezapomenutelnými zážitky, ideálně
alespoň částečně sportovními.
Srdečně zdraví
Jan Šrámek, Tenis Žalov

NOHEJBALOVÝ TURNAJ

Dovoluji si Vás tímto pozvat na 2. ročník nohejbalového turnaje trojic neregistrovaných hráčů, který se uskuteční v sobotu 27. 6. 2015.
Místo konání bude upřesněno podle počtu přihlášených týmů. Bližší informace a přihlášky na turnaj2015@seznam.cz, příp. tel. 603 846 794.
Miroslav Vítů

fotoknihy

od
249 Kč

ONLINE

ŽALUZIE

SÍTĚ PROTI HMYZU
Dlouholetá praxe–22 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž
přímo od výrobce!
Dodání od 3 do 7 dnů!
Záruka 42 měsíců!
CHCETE ZNÁT
PŘESNOU CENU?

objednávka
do 10 minut

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

vyzvednutí

ZDARMA

777 208 491
info@har.cz
www.har.cz

www.powerprint.cz
Brandejsovo nám. 1219/1, Praha-Suchdol
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Po předložení
tohoto inzerátu

inz HAR 42 mes_A6_22_let.indd 2

SLEVA 30 % z montáže.
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SOUKROMÁ INZERCE

•

Prodám dětskou cyklosedačku, 700 Kč.
Dětské odrážedlo, 300 Kč. Novou dětskou
krosnu Salewa Koala, vč. pláštěnky, 2600 Kč.
Hluboký kočárek Inglesina Magnum modrý,
původně 12 000, nyní 4000 Kč. Tel.
737 477 737
Koupím vozidla všech značek od r. v. 1998.
Platím hotově ihned, převod vozidla zařídím, rychlé a seriózní jednání. Tel.
721 473 314
Prodám zděnou chatu Roztoky-Žalov,
osada Blatov. Cena 400 000 Kč. Tel.
721 487 166
Pronajmu nebytový prostor obchod 22 m2,
pasáž Tyršovo nám., Roztoky. Tel.
603 851 651
Koupím volný hrob na Levém Hradci. Tel.
602 132 011
Hledám paní na úklid RD v Roztokách,
nejlépe čtvrtek nebo pátek dopoledne 1x
za týden, nabízím 500 Kč za úklid. V případě
zájmu volejte na tel. 603 402 661
Prodám dětské kolo žlutočervené velikost
12, cena 500, dále dětské kolo – odstrkávadlo, modré, málo používané, cena 500 Kč,
v případě zájmu volejte 603 402 661
Prodám dámské kolo Oliba, modré, s nosičem, ve výborném stavu za 2000 Kč.
Tel. 792 239 426

•
•
•
•
•
•
•

• Nabízím instalace jezdících sedaček a plo- • Prodám zahradu – pozemek 1096 m

šin pro invalidy na libovolné typy schodišť
v rodinných domech a patrových bytech.
Možnost získání kompletního financování
státem. Více informací na tel. 606 178 030,
e-mail: tplacek83@gmail.com
Zajistím výrobu kvalitních webových stránek od 3000 Kč nebo revizi vašich stávajících
webovek za cílem vašeho zviditelnění na internetu. Mám 10 let zkušeností s internetovou propagací. Tel. 606 178 030, e-mail:
tplacek83@gmail.com
Přímo od majitele: Nabízím pronájem
bytu 3+1 – 103 m2, 3. patro, balkon, přímo
na náměstí v Roztokách, od 1. 6. 2015. Nájem činí 11 200 Kč/měsíc + služby + 3měsíční kauce. V případě zájmu se písemně obracejte na: RealSprom s.r.o., Přemyslovská
1468, 252 63 Roztoky, nebo na e-mail: info@
sprom.cz
Přímo od majitele: Nabízím pronájem
bytu 2+1 – 81 m2, 1. patro, přímo na náměstí
v Roztokách, od 1. 6. 2015. Nájem činí 9500
Kč/měsíc + služby + 3měsíční kauce. V případě zájmu se písemně obracejte na: RealSprom s.r.o., Přemyslovská 1468, 252 63 Roztoky, nebo na e-mail: info@sprom.cz
V Roztokách pronajmu nezařízený byt 2 + 1
s lodžií, Masarykova ulice. Tel. 603 705 944

•

•

•

•

2

v dolní části Žalova, v osobním vlastnictví,
s možností stavby chaty, studna, plastový
septik, elektřina. Tel. 736 674 553
Prodám pozemek na výstavbu RD, Únětice, při ulici Nad Rybníkem, 2107 m2, veškeré
sítě, nádherný výhled, cena: 5.990.000 Kč,
tel. 605 216 556
Prodám velmi pěkný byt 2+kk, Najdrova,
Roztoky-Solníky, 44,35 m2, zvýš. přízemí,
sklep, balkon 4,34 m2, kuch. linka, předsíňový nábytek, cena: 1.970.000 Kč, tel.
605 216 556
Prodám palandu masiv borovice (přírodní, lakovaná). Pro rozměr matrací 200 x
90 cm, nosnost každého lůžka 150 kg, celková výška 164 cm. Cena 2000 Kč. Zájemci
volejte 602 844 777
Prodám byt v Roztokách, 737 828 207
Přímo od majitele: Nabízím pronájem
bytu 1+1 – 32 m2, 3. patro, přímo na náměstí v Roztokách, od 1. 6. 2015. Nájem činí
5200 Kč/měsíc + služby cca 1800 Kč + 3měsíční kauce. V případě zájmu se písemně
obracejte na: RealSprom s.r.o., Přemyslovská 1468, 252 63 Roztoky, nebo na e-mail:
info@sprom.cz
Pohlídám vaše dítě včetně víkendu.
Spolehlivá. Tel. 603 841 839

•
•
•
•
•

•
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www.little-england.cz

info@little-england.cz

tel: +420 733 66 11 55

sĄƐǌǀĞŶĂůĞƚŶşƉƌŽŐƌĂŵ͞ŽďƌŽĚƌƵǎŶĠůĠƚŽ͕͟ŬƚĞƌǉũĞƵƌēĞŶǉƉƌŽĚĢƚŝƉƎĞĚƓŬŽůŶşŚŽǀĢŬƵĂŶĂƉƎşŵĢƐƚƐŬǉƚĄďŽƌ͞ŽďƌŽĚƌƵǎŶĠ
ůĠƚŽƐĂŶŐůŝēƚŝŶŽƵ͕͟ŬƚĞƌǉũĞƵƌēĞŶǉƉƌŽĚĢƚŝϭ͘Ăǎϯ͘ƚƎşĚa
EĄƉůŸũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚůĞƚŶşĐŚƚǉĚŶƽũĞƐůŽǎĞŶĂǌƉĞƐƚƌǉĐŚĂŬƚŝǀŝƚĂƚŽŚƵĚĞďŶşĐŚ͕ǀǉƚǀĂƌŶǉĐŚŝƐƉŽƌƚŽǀŶşĐŚ͘ĢƚŝƐĞƚĂŬĠƐƚĂŶŽƵ
ǀĢĚĐŝĂǀǇǌŬŽƵƓşƐŝŶĞũƌƽǌŶĢũƓşƉŽŬƵƐǇǀŶĂƓşůĂďŽƌĂƚŽƎŝ͕ďƵĚŽƵƓĠĨŬƵĐŚĂƎŝĂŶĢĐŽǀǉďŽƌŶĠŚŽǀǇŬŽƵǌůşǀŶĂƓşĚĢƚƐŬĠŬƵĐŚǇŶŝ͘EĂǀşĐ
ďƵĚĞĚĢƚĞŵŬĚŝƐƉŽǌŝĐŝďĂǌĠŶĞŬĂƚƌĂŵƉŽůşŶĂ͘ĞŬĂũşŶĄƐƚĂŬĠǀǉůĞƚǇĚŽŽŬŽůşŶĂƓşƓŬŽůǇͣ͘ŽďƌŽĚƌƵǎŶĠůĠƚŽ͞ďƵĚĞǌĂŚƌŶŽǀĂƚ
ŶĂƉƎ͘ƚǇƚŽƚĠŵĂƚĂ͗ĞƐƚĂǌĂƉŝƌĄƚǇ͕ĞƐƚĂĚŽƉŽŚĄĚŬǇĂǌƉĢƚ͕ĞƐƚĂĚŽƉƌĂǀĢŬƵ͕KůǇŵƉŝũƐŬĠŚƌǇĂƉŽĚ͘
ͣŽďƌŽĚƌƵǎŶĠůĠƚŽƐĂŶŐůŝēƚŝŶŽƵ͞ŶĂďşǌşsĂƓŝŵĚĢƚĞŵƉƌŽǎŝƚşǌĄďĂǀŶĠŚŽƚǉĚŶĞũĞŚŽǎƐŽƵēĄƐƚşũĞƚĂŬĠŝŶƚĞŶǌŝǀŶşƌŽǌǀŽũ
ĂŶŐůŝĐŬĠŚŽũĂǌǇŬĂ͘dĠŵĂƚĂũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚƚǉĚŶƽũƐŽƵ͗WŽƐƚŽƉĄĐŚ^ŚĞƌůŽĐŬĂ,ŽůŵĞƐĞ͕ĞƐƚĂŬŽůĞŵƐǀĢƚĂ͕ĞƐƚĂŚŝƐƚŽƌŝş͕ĞƐƚĂŶĂ
ŵĢƐşĐĂĚĄů͘:ĂŬŽǀǎĚǇ>ŝƚƚůĞŶŐůĂŶĚŶĂďşǌşŶĢĐŽŶĂǀşĐ͕ĚĢƚŝƐŶĄŵŝŵƽǎŽƵƐƚƌĄǀŝƚŶĞƚƌĂĚŝēŶşǀĞēĞƌǀƉŽĚŽďĢĨŝůŵŽǀĠŶŽĐŝ
;DŽǀŝĞΘWŽƉĐŽƌŶʹĨŝůŵďƵĚĞƉƌŽŵşƚĄŶǀĂŶŐůŝĐŬĠŵũĂǌǇĐĞͿĂǌĄƌŽǀĞŸƉƎĞƐƉĂƚũĞĚŶƵŶŽĐǀƉƌŽƐƚŽƌĄĐŚŶĂƓşƓŬŽůǇ͘
ĞŶĂũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚƚǉĚŶƽũĞϮϱϬϬ<ē;ϴ͘ϯϬʹϭϲ͘ϯϬͿ͘sĐĞŶĢũĞǌĂŚƌŶƵƚĂƐƚƌĂǀĂĂƉŝƚŶǉƌĞǎŝŵƉŽĚŽďƵƉŽďǇƚƵĚĢƚş͘
WƎŝƌĞǌĞƌǀĂĐŝĚŽϯϭ͘ϱ͘ŶĂďşǌşŵĞĂŬēŶşĐĞŶƵϮϭϬϬ<ē͘ĂůƓşŶĂĚƐƚĂŶĚĂƌƚŶşƐůƵǎďŽƵũĞŵŽǎŶŽƐƚƉƌŽĚůŽƵǎĞŶĠŽƚĞǀşƌĂĐşĚŽďǇǀēĂƐĞ
ŽĚϳ͘ϯϬͲϴ͘ϯϬĂϭϲ͘ϯϬͲϭϴ͘ϬϬ͕ƚĂƚŽƐůƵǎďĂũĞƷēƚŽǀĄŶĂǀƌĄŵĐŝŚŽĚŝŶŽǀĠƐĂǌďǇϳϬ<ēͬŚŽĚ͘
sşĐĞŝŶĨŽƌŵĂĐşŽŬŽŶŬƌĠƚŶşĐŚƚǉĚŶĞĐŚŶĂůĞǌŶĞƚĞŶĂŶĂƓŝĐŚǁĞďŽǀǉĐŚƐƚƌĄŶŬĄĐŚ͗ǁǁǁ͘ůŝƚƚůĞͲĞŶŐůĂŶĚ͘ĐǌǀƐĞŬĐŝƉƌĄĚŶŝŶŽǀǉ
ƉƌŽǀŽǌ͘
>ŝƚƚůĞŶŐůĂŶĚƚĂŬĠƉŽƎĄĚĄǌĄƉŝƐǇĂĚŶǇŽƚĞǀƎĞŶǉĐŚĚǀĞƎş͘sƎĞůĞsĄƐǌǀĞŵĞŬŶĄǀƓƚĢǀĢǀĞĚŶĞĐŚ͗ϮϬ͘ϱ͕͘Ϯϳ͘ϱ͕͘ϯ͘ϲ͕͘ĂϭϬ͘ϲ͘
EĄǀƓƚĢǀĂũĞǀƓĂŬƉŽĚŽŵůƵǀĢŵŽǎŶĄŬĚǇŬŽůŝǀ͘
sƉƎşƉĂĚĢũĂŬǉĐŚŬŽůŝǀĚŽƚĂǌƽ͕ŽŚůĞĚŶĢǌĄƉŝƐƵ͕ĚŶƽŽƚĞǀƎĞŶǉĐŚĚǀĞƎşēŝůĞƚŶşŚŽƉƌŽŐƌĂŵƵ͕ŶĄƐŵƽǎĞƚĞŬŽŶƚĂŬƚŽǀĂƚŬĚǇŬŽůŝǀ͘

PŘIPRAVTE SE NA LÉTO
AUTOKLIMATIZACE
Plnění, dezinfekce, servis, opravy.

Přílepská 1233, Roztoky
Objednání servisu klimatizace:
Vejbora Miroslav +420 731 862 462
Pražák Tomáš
+420 603 172 954
PNEUSERVIS:
AUTOSERVIS:

+420 220 911 128
+420 233 910 042

Prodej pneu a disků za internetové ceny!

www.superpneu.cz

VÁŠ CERTIFIKOVANÝ PARTNER V OBLASTI AUTOSERVISU

PNEUSERVIS AUTOSERVIS STK + EMISE PRODEJ ND RUČNÍ MYTÍ

www.autohouser.cz

