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Říká se, že žijeme ve století informací. Že informace jsou dnes
to nejcennější. Možná že to tak opravdu je, ale týká se to jen
těch informací, které jsou skutečně potřebné. Kromě nich se
éter hemží především informacemi balastními, zbytečnými
a obtěžujícími.
Každou minutu na nás útočí neuvěřitelné množství podnětů.
Díky globálnímu propojení všech se všemi je dnes možné
ve zlomku sekundy přenést informaci z jednoho konce světa
na druhý a na všechna místa na naší matičce Zemi (a v jejím blízkém okolí) současně.
Toho využívají nejen ti, kteří mají ke sdělení okolnímu světu opravdu něco důležitého,
ale pohříchu i kdejaký grafoman a blouznivec.
Člověk pak nejenže nemůže všechny ty podněty pojmout, ale navíc mezi nimi těžko
vyhledává ty, které potřebuje, a ještě k tomu musí rozpoznávat, zda jsou vůbec pravdivé.
Bývaly doby, kdy se u nás smělo psát jenom něco. Nejvíc se toho člověk paradoxně
dozvěděl z Rudého práva, protože ostatní noviny byly autocenzurně předpo…
Dnes má člověk na vybranou z nepřeberného množství informačních zdrojů, tištěných i elektronických. Může zprávy porovnávat a hodnotit jejich spolehlivost. Média
mohou přinášet i polemiky, opačné názory, argumenty obou stran. Pokud se diskuse
řídí pravidly slušného chování, je to ideální stav pro přemýšlivé lidi. Pokud je z toho
pavlačová hádka, nemá to cenu.
Snažíme se v Odrazu poskytovat prostor pro věcnou polemiku, a přitom ji udržet
v přijatelné rovině. Snažíme se přinášet informace, které mají věcný základ, ne nepodložené domněnky, kterými se hemží diskuse na sociálních sítích.
Kdysi se říkalo: Psali to v novinách, tak na tom něco bude. Dnes podle téhož principu: Je to fakt, četl jsem to na facebooku.
Nic proti sociálním sítím, propojovat lidi je vždycky záslužné. Ale jako informační
zdroj jsou poněkud pochybné.
Ve století informací platí totiž víc než kdy dříve, že informace je třeba si ověřovat. l
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INFORMACE Z RADNICE

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás i tento měsíc
informoval o nejdůležitějších novinkách z našeho města.

Nová dětská lékařka

Jsem opravdu velmi rád, že již máme
v Roztokách novou dětskou lékařku, paní
doktorku Malou. Rodiče si dlouhodobě
stěžovali zejména na časté střídání pediatrů v současném středisku. I přes veškerou
snahu o zlepšení jsme se rozhodli, že nejlepším řešením bude rozšíření těchto služeb a zavedení zdravé konkurence. O nutnosti další lékařky svědčí i fakt, že pediatři
v čím dál širším okolí našeho města již odmítali roztocké děti přijímat. Nutno dodat,
že cesta k úpravě prostor v objektu Havlíčkova 713 a otevření nové ordinace opravdu
nebyla jednoduchá. Proto patří velký dík
oběma místostarostům a všem ostatním,
kteří se na tom podíleli. Jsme velmi rádi, že
se paní doktorka Malá rozhodla jít právě
k nám do Roztok. Zároveň si paní doktorce
dovoluji popřát spoustu elánu, radosti
z práce, vytrvalosti a zejména uzdravené
malé pacienty a jejich spokojené rodiče.

Nová třída školky

Za pár dnů dojde ke kolaudaci nové třídy
mateřské školy v Palackého ulici. Tím by

měla být spuštěna další vlna rozšiřování
kapacit našich mateřských škol. Věřím, že
po mnoha peripetiích se nám v příštím
půlroce podaří otevřít několik dalších tříd.
Slibně vypadá příprava tříd za městským
úřadem, jinde jsme nachystaní a stále čekáme na rozhodnutí o přidělení dotací.

Vila v Tichém údolí

Významně se posunula rekonstrukce vily
č. 125 v Tichém údolí. I zde by měla mimo
jiné být jedna třída mateřské školy. Projekční práce jsou již hotové, a dokonce
máme vysoutěženého dodavatele stavby.
Nejen proto, že se jedná o památkově chráněný objekt, bude rekonstrukce velmi náročná a celkově bude trvat tři roky. Z tohoto důvodu prosím o trpělivost. Jsem
přesvědčený, že výsledek bude stát za to.
Za supervizi tohoto projektu patří poděkování místostarostovi Novotnému. To si samozřejmě zaslouží i celá řada dalších lidí,
kteří byli a jsou nápomocni.
O rekonstrukci vily jsme v nedávné minulosti vedli zevrubnou veřejnou debatu
a následně zastupitelstvo města rozhodlo

nejen o rekonstrukci, ale i o účelu budoucího využití vily (mateřská škola a prostory pro volnočasové aktivity). Je až s podivem, že se téměř na žádném zasedání
zastupitelstva města nevyhneme opakované diskusi o tom, zda rekonstruovat a zda
by nebylo lepší zde udělat dva nebo tři
vskutku luxusní byty. Já osobně jsem přesvědčen o tom, že dědictví našich předků
máme nejen udržovat, ale i zvelebovat, a že
z takto velké investice má mít následně
užitek širší část veřejnosti než jen dvě či tři
vyvolené rodiny, které by zde měly tu možnost bydlet. Proto se velmi těším, že se
za tři roky setkáme v upravené zahradě
u krásně opravené vily, kterou budou využívat ať už roztocké menší děti ve školce či
ty starší v odpoledních hodinách po vyučování. 
l
S přáním slunečných dní

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Několik zajímavostí z rady
Petici na zachování stromořadí na Holém
vrchu podepsala více než stovka občanů.
Reagovali tím na domněnku, že zastupitelé
se rozhodli alej u vodárny v horním Žalově
kvůli projektu nového vedení vodovodu vykácet. Nikdo z nás si nepřeje kácet stromy,
proto není divu, že zpráva rozpoutala velký
zájem a odhodlání mnohých občanů, kteří
se obrátili na pana starostu s peticí. Je nutno
uvést na pravou míru několik faktů. Žádost
o kácení podal dobrovolný svazek obcí
(Úholičky, Velké Přílepy a Statenice). Odbor
životního prostředí Městského úřadu Roztoky žádost přijal a na základě zjištěných
skutečností vydal záporné rozhodnutí. Město nikdy nemělo v úmyslu uvedené stromořadí kácet. Stromořadí bude zachováno.
Smutná zpráva je, že pes jistého majitele
opakovaně potrhal zvířátka v lesní školce.
Věc řeší policie ČR a za součinnost a pomoc patří dík také městské policii v Roztokách. Radní se rozhodli přispět na škody
způsobené lesní školce aspoň deseti tisíci
korun. I když v tomto případě jsou škody
penězi těžko vyčíslitelné.
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Realizace stavby mateřské školky pro
25 dětí v Palackého ulici je zdárně u konce, a tak přišel čas na schválení zadávacích podmínek pro kompletní vybavení
nábytkem, herním a výtvarným materiálem, kuchyňským a jídelním vybavením,
domácími spotřebiči a výpočetní technikou. Blíží se začátek nového školního
roku a s ním i otevření nových prostor
pro naše děti.
Po odchodu výpravčího se zhoršily služby na vlakovém nádraží. Vedení města
oslovilo zástupce SŽDC s cílem současnou
situaci napravit. Velkým problémem je obsluha schodových plošin v podchodu, nedostatečná informovanost o výlukách
a také zatékání vody ze střechy druhého
nástupiště na schody podchodu. Je třeba
dodat, že se vedení města podařilo navázat
úspěšnou spolupráci se zástupci SŽDC
a již ve schváleném plánu investic SŽDC je
oprava roztockého nádraží s cílem zajistit
bezpečný bezbariérový přístup všem cestujícím. V současné době probíhá příprava
projektové dokumentace a k samotné reali-

zaci opravy nádraží by mělo dojít v roce
2020. Město prověřuje možnosti získat dotaci na P+R, proto i tento záměr koordinují zástupci města s projektanty, kteří připravují rekonstrukci nádraží.
Radní schválili výsledek zadávacího řízení
na rekonstrukci vily v Tichém údolí čp. 125.
Ačkoli město přímo poptalo 16 zhotovitelů
a danou zakázku si na portálu vhodne-uverejneni.cz rozkliklo 288 subjektů, nabídku
podal jediný uchazeč – firma Podzimek
a synové, která současně splnila podmínky.
Jedná se o renomovanou společnost, která
má zkušenosti s rekonstrukcí památkově
chráněných objektů (rekonstruovala např.
palác Hybernia v Praze). Protože je celková
cena zakázky téměř 38 milionů korun bez
DPH, bude rekonstrukce rozdělena do tří
realizačních etap s realizací v letech 2017 až
2019. Součástí zakázky bude i přilehlé parkoviště, zahrady a část parku. Rekonstrukce začne na podzim. 
l
Marie Šlancarová
místostarostka

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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Pár slov k zastupitelstvu
Květnové zastupitelstvo bylo věcné a krátké. Méně nabitý program otevřel diskuse
pouze nad některými tématy. Jedním
z nich byla plánovaná rekonstrukce vily
v Tichém údolí. Někteří zastupitelé se vyjadřovali k jejímu využití. Luxusní byty určené k pronájmu bohaté klientele by totiž
podle jejich názorů byly tou správnou cestou. O způsobu využití vily však rozhodlo
zastupitelstvo již před delší dobou. V jednom patře vznikne prostor pro mateřskou
školku a ve druhém pro místní spolky.
Získání dotace na MŠ v Palackého ulici je
na dosah. Když se vedení města před dvě-

ma měsíci dozvědělo o téměř prošvihnutém termínu pro předložení stavebního
povolení s nabitou právní mocí, pustili
jsme se do práce, jejímž výsledkem bude
odměna do městské kasy – 8,5 milionu
na výstavbu školky v Palackého ulici. Velké
díky patří sousedům daného pozemku, kteří s námi spolupracovali a předložili věcné
podněty k zapracování. Stejně tak patří dík
vedoucímu stavebního úřadu panu Mrňákovi, který vždy vstřícně a rychle reagoval.
Dostalo se i na diskusi ohledně otevření
nové pediatrické ordinace. Někteří zastupitelé poděkovali vedení města za dotažení
této věci do zdárného konce. Jiným se na-

Oprava vily startuje
Jsem rád, že květnové zastupitelstvo přesvědčivou většinou
přítomných hlasů uvolnilo finanční prostředky na to, aby se
v dohledné době mohla začít rekonstruovat kulturní památka
ve vlastnictví města, totiž historická vila čp. 125.
Zastupitelé jednali za toto volební období
o vilách snad popáté. Vždy se stejným výsledkem: větší vilu je třeba opravit, zbudovat v ní
prostor pro neziskové spolky a mateřskou
školku, zkultivovat zásadním způsobem
oplocení, přiléhající obří park a stráň za vilou.
To vše je zastupitelstvem řádně odhlasováno, dokonce již dvakrát. Máme studii,
máme projekt (obojí stálo nemalé peníze),
prošli jsme očistcem schvalovacího řízení
všech možných památkářů, dopraváků, životního prostředí atd. Více než půl roku se
scházela pracovní skupina, která s projektanty ladila podrobnosti rekonstrukce.
Kromě vedení radnice a městského architekta přinášely své podněty i zástupkyně
mateřských škol a spolkového života.
Do výběrového řízení se přihlásila k naší
lítosti jediná firma, Podzimek a synové.
Protože ale splnila všechna požadovaná
kritéria, zakázku zcela podle zákona získá
a oprava areálu může začít.
Bude drahá. Během tří let vydáme bezmála osmatřicet milionů korun (bez daně
z přidané hodnoty).
Je třeba zdůraznit, že v této částce je započítána i zmíněná revitalizace zahrady
a parku kolem vily, oprava oplocení, vybudování přilehlého parkoviště, komunikace
kolem vil.
Víla je památkově chráněná, proto bude
její rekonstrukce drahá vždy. Je zcela jedno, zda by byla v budoucnu využívána jako
luxusní bydlení pro pět (zahraničních) rodin, jak to navrhoval předseda ODS Jan-
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dík, nebo zda bude sloužit roztockým občanům, neziskovkám a dětem, kterých
bude v naší obci stále přibývat. Doslova
každý detail vily je předepsán ochranáři
a je nesmyslné si myslet, že by oprava pro
účely luxusního bydlení pro úzkou skupinu lidí (se souběžným uzavřením parku
a znepřístupněním prostoru veřejnosti)
byla levnější. Nebyla – ba naopak, podle
odborníků by tomu bylo přesně naopak.
Předseda ODS Jandík vůbec předvedl
na zastupitelstvu ještě větší dávku zmatené
demagogie, než kterou nás častuje obvykle.
Zapomněl, že se na veřejném slyšení
opakovaně přihlásil k zachování obou vil,
zapomněl, že věčné odsouvání a torpédování opravy jen prohloubí devastaci objektu a prodraží jeho opravy. Neuměl odpovědět na to, jak si představuje provoz okolí
vily ve své (neúspěšné) verzi přeměny v luxusní bydlení pro hrstku vyvolených. Neprostupný areál za plotem? Asi ano.
Celkem 13 zastupitelů, kteří pro nákladnou opravu zvedli opakovaně ruku, má věřím lepší plán. Vilu opravit. Dát ji školce
a neziskovkám k užívání – třeba na deset,
třeba na patnáct let, nikdo neříká, že navždy.
Podstatné je, že se peníze investované
do historické památky z obce nevypaří,
milé bude, pokud se podaří ze zpustlého
areálu, snad nejzchátralejšího v Tichém
údolí, udělat během tří let kultivované
l
a vyhledávané místo. 
Tomáš Novotný

místostarosta

opak zdálo, že tento krok vůči stávajícímu
soukromému dětskému středisku (kterému město ve stejné budově a za stejných
podmínek pronajímá dvě ordinace) není
fér. Jak už to v životě bývá, všichni nemůžeme býti šťastni. Za sebe mám ale velkou
radost, že v Roztokách novou paní doktorku máme. Přeji jí pevné zdraví, energii
l
a radost, která jí z očí svítí. 
Marie Šlancarová
místostarostka

Úprava pravidel pro proplácení taxi k lékařům a do lékárny
pro roztocké seniory
Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že město
odmítlo přistoupit na další požadavky provozovatele Senior taxi
pana Kuželky (proplácení pomoci
seniorům do vozu a z vozu,
doprovod do lékárny či k lékaři
sazbou 100 Kč), pan Kuželka vypověděl městu smlouvu
k 30. červnu 2017.
Závazek přispívat na dopravu
seniorů starších 65 let a držitelů
ZTP – ZTP/P ze strany města nadále trvá. Stačí, když nastřádáte
stvrzenky o využití jakékoli taxi
služby k lékaři či do lékárny
po Roztokách, do Velkých Přílep
nebo do Prahy. Po předložení
stvrzenek město klientům
přispěje 50 Kč na jednu jízdu
po Roztokách a 100 Kč na jednu
jízdu do Prahy či Velkých Přílep
(na cestu zpět dalších 100 Kč).
V případě snížené pohyblivosti
klienta prosíme o telefonické
kontaktování pracovnic oddělení
sociálního a DPS OVSV – paní
Kalinové, tel. 220 400 228, mobil
733 123 658, nebo pí. Kocourkové tel. 220 400 229, mobil
734446118, které klienta osobně
navštíví a finanční příspěvek zajistí.
Senioři nad 65 let, držitelé ZTP/P
tedy mohou nadále využívat
příspěvku na dopravu od města. Příspěvek bude proplacen
na základě předložení stvrzenky
od jakéhokoli dopravce, a to až tři
měsíce zpětně. 
l

Marie Šlancarová

místostarostka
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Pozvánka
Vážení spoluobčané,
srdečně vás zveme na
prohlídku zrekonstruovaných
prostor dětské ordinace
a klubovny důchodců.
Na setkání s vámi se těší
paní doktorka Malá,
členové Svazu postižených
civilizačními chorobami
a zástupci města.
Drobné občerstvení
pro vás připravíme.
Budeme se na setkání
s vámi těšit v úterý
20. června od 16 hod.,
Havlíčkova 713, Roztoky.
Marie Šlancarová  

Novinky v Havlíčkově ulici:

další pediatrie a nově opravený klub seniorů
Dne 20. června otevíráme novou pediatrickou ordinaci v Havlíčkově ulici.
Ve stejný den začne v sousedním objektu sloužit také z gruntu zmodernizovaný a pěkně vybavený klub seniorů.

Je to dvojnásobně dobrá zpráva. Prostory,
které dlouhá leta využívali roztočtí důchodci (dnes Svaz postižených civilizačními chorobami), si důkladnou opravu zasloužily už dávno. Věříme, že se v nich
budou naši starší spoluobčané rádi setkávat, spřádat třeba své společné cestovatelské plány a navzájem se inspirovat a obohacovat radostmi i starostmi.
V prostorách někdejšího úřadu práce
vznikla zbrusu nová pediatrická ordinace
MUDr. Kateřiny Malé, která vyhrála výběrové
řízení a jejíž praxe se v těchto dnech rozjíždí.
Věříme, že vhodně doplní nabídku lékařských služeb, zejména těch pro děti a dospívající, a že roztočtí občané získají spolehlivou domácí lékařku. Přáli bychom si, aby
ustalo hledání pediatrů v Praze či v okolních
obcích. Úspěch přejeme samo sebou i sousedícímu lékařskému zařízení. Roztoky se
rozrůstají a do budoucna tomu nebude jinak. O to, že by pediatři byli v našem městě
bez práce, starost věru nemáme.

Děkujeme všem, kdo přiložili při přestavbě
skromných prostor ruku k dílu, ať už šlo
o paní architektku Smolíkovou, zhotovitelskou firmu AMIKA First, pracovníky odboru správy a rozvoje města či dámy ze Svazu postižených civilizačními chorobami.
Šedivá barva je obvykle synonymem pro
jistou všednost, pro to, co se dá přehlédnout.
V Havlíčkově ulici tomu tak jistě nebude.
Přízemní domky v Havlíčkově dostaly nový
šedivý kabát a my jsme rádi, že krom odjakživa nepřehlédnutelného Roztoče zde v novém sídlí dvě výrazné a zajímavé služby pro
roztockou a žalovskou veřejnost.
Závěrem náš dík několika roztockým maminkám, které, nespokojeny s tehdejší úrovní zdravotní péče o nejmenší, nás k tomuto
počinu před dvěma lety inspirovaly. Jmenovat je nebudeme, ale ony dobře vědí…  l
Marie Šlancarová,

místostarostka

Tomáš Novotný,
místostarosta

INZERCE

Řešíte dilema?
Nic nestíháte?
Nemáte čas na sebe?
Společně to vyřešíme
Jmenuji se Viktor Kořínek a
jako roztocký životní kouč
vám pomohu ke změně.

udělejte první
krok a zjistěte
více na:

RE/MAX prodává nejvíce realit na světě

Využijte mých zkušeností
s prodejem
nemovitostí
v Roztokách!
Mgr. Filip Tretiník
608 055 943
ﬁlip.tretinik@re-max.cz

www.viktorkorinek.com
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Památník obětem transportu smrti z dubna 1945
má novou, výrazně pozměněnou tvář
Na přelomu května
a června proběhly
na levohradeckém
hřbitově bleskové úpravy pietního
místa.

Jaké další úpravy na hřbitově
a v jeho okolí plánujeme?
Bude dokončena úprava cest
na starém hřbitově a instalována nová nádržka na vodu.
Do konce roku chceme také
umístit desku se jmény významných spoluobčanů, kteří
jsou na hřbitově pochováni,
a vyřešit důstojnější umístění
stávající pamětní desky žalovských divadelníků.
V létě budou také pokračovat úpravy v sousedství hřbitova, kde vznikne rozptylová
loučka, bude upraveno staré
betonové pódium a omšelá
stavba takzvaného kuželníku.
l


Kolem sloupu s trnovou korunou je položena nová dlažba,
zasázena pestrá zeleň, která vystřídala poněkud již vyžilé túje.
Jsem rád, že úpravy okolí památníku kvitovali i majitelé
hrobů v bezprostřední blízkosti, a doufám, že je přijme i roztocká a žalovská veřejnost.
Rád poděkuji kolegyním
z radnice Anně Possingerové
a Radce Revákové i jejich spolupracovníkům, kteří odvedli
dobrou práci – Ditě Mayerové,
Antonínu Švejdovi a Luboši
Jandovi, stejně tak i autorovi
výtvarného řešení arch. Ondřeji Smolíkovi.

Tomáš Novotný

Chceme zahradní kompostéry?
Město Roztoky dlouhodobě usiluje o to, aby jeho systém nakládání s odpady
byl efektivní, vyhovoval platné legislativě a byl přátelský k životnímu prostředí. V posledních letech je v popředí zájmu v celé naší republice využití biologicky rozložitelných odpadů.

V tomto ohledu poskytuje město celkem
nadstandardní služby – biopopelnice,
sběrný dvůr i kontejnerový svoz odpadů.
V minulosti proběhlo i přidělování tzv.
kompostérů, ale byl o ně malý zájem. Snaha o separaci biologicky rozložitelného odpadu má svůj důvod – v popelnicích tvoří
významné procento, místy až 60 procent.
Proto se ČR zavázala toto procento snížit – pokud možno tento odpad na skládky
neukládat vůbec. Systém biopopelnic má
velký úspěch a množství odpadu, který se
v nich odváží, v posledních letech vzrostl
mnohonásobně.
Velký úspěch této akce je však pouze
zdánlivý. Značnou část obsahu hnědých
popelnic totiž tvoří odpady ze zahrádek,
které dříve byly likvidovány, nebo využívány jiným způsobem, například kompostováním. I v Roztokách jsou biopopelnice
velmi oblíbené a hojně využívané. Je to
dobře, ale je potřeba si uvědomit, že zatím
se za bioodpad neplatí zvláštní poplatek.

ČERVEN 2017

Za rok 2016 byly náklady za likvidaci bioodpadu v našem městě 660 000 korun.
Vzhledem k tomu, že se legislativa stále
zpřísňuje a náklady na likvidaci i poplatky
rostou, lze očekávat pouze jediné – poplatky za odpady se budou i u nás v budoucnu
zvyšovat.
Jedna z možných cest, jak tomu čelit, je
tzv. domácí kompostování. V letošním roce
byly na kompostéry poskytovány dotace. Je
pravděpodobné, že obdobný dotační titul
bude vypsán i v příštím roce. Po předchozích zkušenostech se o dotaci tohoto typu
město neucházelo, domnívám se ale, že se
doba mění a je vhodné se občanů zeptat,
jestli by podobné zařízení na své zahradě
chtěli. Pokud bychom získali dotaci, tak zadarmo, pokud si chcete pořídit kompostér
sami – kvalitní se pohybují v cenách
od 3000 do 5000 korun. Pro zahrádku se
doporučuje velikost kolem 1000 l. Kompostéry umožňují dobrý přístup vzduchu
do kompostu a tím jeho přeměnu bez zápa-

chu. Vzniklý kompost je vynikajícím hnojivem, které zlepšuje půdu, a hlavně, pokud
si ho vyrábíme sami, máme suroviny pod
kontrolou, a proto je zdraví nezávadný.
Pokud bude o tuto cestu zpracování odpadů zájem, uspořádáme ukázku a přenášku ke správnému postupu kompostování.
Martin Štifter

Anketa:
Máte zájem o bezplatné přidělení kompostéru pro domácí kompostování?
ANO

NE

Vaše jméno a příjmení:
Ulice a číslo popisné:

O jakou velikost kompostéru máte
zájem (na každých 11 m2 zahrady se
doporučuje zhruba objem 100 l):
800 l

1000 l

1400 l

Odpovědi prosím zašlete na adresu
Město Roztoky, oddělení odpadů,
nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky
Prosím věnujte této anketě pozornost –
l
může nám ušetřit peníze! 
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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 27. 4. do 31. 5. 2017:
n Dne

28. 4. oznámen nález mobilního telefonu zn. Nokia v ulici Vraštilova, který
oznamovatel donesl na MP Roztoky – nález uložen na MP Roztoky, zjištěna majitelka, které byl nalezený mobilní telefon předán, majitelka by touto cestou chtěla
poděkovat poctivému nálezci.
n Dne 29. 4. oznámen volně pobíhající
v ulici Nad Vinicemi, kterého oznamovatel
přivedl na MP Roztoky – pes umístěn
do záchytného kotce MP, zjištěn majitel,
kterému byl nalezený pes předán, přestupek vyřešen v blokovém řízení.
n Dne 30. 4. oznámeno rušení klidu hlukem z motorové pily na pozemku domu
v ulici Masarykova v době, kdy je to OZV
č. 2/2015 zakázáno, tj. v neděli – výjezd
na místo, hovořeno s přestupcem, vyzván
k ukončení činnosti, což učinil, přestupek
vyřešen domluvou.
n Dne 30. 4. oznámeno rušení klidu hlukem sekačky při sekání trávy na dvou pozemcích domů v ulici Nad Vinicemi v době,
kdy je to OZV č. 2/2015 zakázáno, tj. v neděli – výjezd na místo, hovořeno s přestupci, vyzváni k ukončení činnosti, což učinili,
přestupek vyřešen domluvou.
n Dne 1. 5. oznámen volně pobíhající pes
v ulici Třešňovka s tím, že oznamovatelka
má psa u sebe – výjezd na místo, hlídka psa
převzala od oznamovatelky, umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, následující
den zjištěna majitelka psa, které byl nalezený pes v pořádku předán, přestupek vyřešen v blokovém řízení.
n Dne 3. 5. ve večerních hodinách oznámeno, že v ulici Jungmannova se nachází

Oznámení
Dne 4. července by měla začít
dva a půl roku trvajícím výluka
Negrelliho viaduktu. Snažili jsme se
v tomto čísle Odrazu zveřejnit výlukový jízdní řád. Bohužel do doby
uzávěrky nebyl k dispozici, protože
se ČD a SŽDC nedomluvily na jeho
definitivní podobě. Až se tak stane,
bude výlukový jízdní řád zveřejněn
na stránkách www.cd.cz a příslušný
odkaz na stránkách města. Zatím
můžeme naše občany uklidnit, že
výchozí a cílová stanice našich
vlaků v Praze se, dle neoficiálních
informací, nemění. Vzhledem k tomu,
že vlaky pojedou delší trasou, dojde
k minutovým posunům v časech
příjezdů a odjezdů. 
l
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žena, která je pravděpodobně zraněná –
výjezd na místo, na místě již vozidlo rychlé
lékařské pomoci, žena v péči osádky sanitního vozu, po ošetření odmítla převoz
do nemocničního zařízení, alkohol dechovou zkouškou vyloučen, žena dovedena
do místa bydliště, vyrozuměni příbuzní.
n Dne 4. 5. oznámena krádež zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že podezřelá osoba byla zadržena zaměstnanci prodejny – výjezd na místo, na místě
provedeným šetřením zjištěno, že podezřelá
osoba si v prostoru prodejny uložila zboží
do tašky, kterou měla při sobě, a prošla pokladnami, aniž by zboží zaplatila, u východu
z prodejny byla zadržena zaměstnanci prodejny, ke krádeži se doznala, odcizené zboží
vrátila, přestupek vyřešen v blokovém řízení.
n Dne 5. 5. oznámen volně pobíhající pes
na Husově náměstí s tím, že oznamovatel
jej přivedl na MP Roztoky – pes umístěn
do záchytného kotce MP, zjištěn majitel,
kterému byl nalezený pes předán v pořádku, přestupek vyřešen v blokovém řízení.
n Dne 7. 5. ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen svazek klíčů – uložen na MP
Roztoky, nález zveřejněn na webových
stránkách MP Roztoky, města Roztoky
a roztoky.com.
n Dne 8. 5. oznámen hluk z práce s příklepovou vrtačkou na pozemku domu v ulici
Jeronýmova v době, kdy je to zakázáno, tj.
ve svátek – výjezd na místo, přestupce vyzván k ukončení činnosti, což učinil, přestupek vyřešen domluvou.
n Dne 9. 5. ve večerních hodinách oznámen
tísňový poplach jednoho obyvatele objektu
DPS v Jungmannově ulici – výjezd na místo, zjištěno, že obyvatelka jednoho z bytů si
při odchodu z bytu zabouchla vchodové
dveře a klíče zůstaly v zámku dveří zevnitř,
od obyvatelky bytu bylo zjištěno, že si ohřívá uvnitř bytu jídlo na vařiči, využito ustanovení § 16 z. č. 553/1991 – oprávnění otevření bytu, přivoláni hasiči, kteří provedli
otevření vchodových dveří bytu.
n Dne 10. 5. žádost PČR o prověření zmatené osoby na zastávce autobusu Žalov –
výjezd na místo, na místě zjištěn zmatený
senior, který se ztratil, zjištěna totožnost
a senior dopraven do místa bydliště.
n Dne 11. 5. v nočních hodinách žádost
PČR o spolupráci při pátrání po osobě vyhrožující sebevraždou, která odešla z domova – provedeno místní pátrání po pohřešované osobě, osoba se vrátila sama
do místa bydliště.

n Dne 12. 5. oznámeno, že na vlakovém
nádraží v Roztokách dvě podezřelé osoby
sprejují po vagonu odstavené vlakové soupravy – výjezd na místo, v době příjezdu
hlídky MP se podezřelé osoby na místě již
nenacházely a z místa utekly, provedeno
místní pátrání s negativním výsledkem,
na místě předáno hlídce PČR Libčice jako
podezření z trestného činu.
n Dne 12. 5. ve schránce důvěry MP Roztoky nalezena peněženka s obsahem drobných
mincí – peněženka uložena na MP Roztoky,
zveřejněno na webových stránkách města
Roztoky, města Roztoky a roztoky.com.
n Dne 13. 5. v rámci hlídkové činnosti
v ranních hodinách odchycen na Tyršově
náměstí volně pobíhající pes – pes umístěn
do záchytného kotce MP Roztoky, v průběhu dne zjištěn majitel, kterému byl pes předán v pořádku, přestupek vyřešen v blokovém řízení.
n Dne 13. 5. oznámeno narušení občanského soužití mezi manželi v bytě bytového
domu v ulici Najdrova – výjezd na místo,
na místě zjištěno, že došlo k fyzickému napadení poškozené ze strany jejího manžela,
v době příjezdu hlídky na místě již klid,
na místo též hlídka PČR Libčice, která si
věc podezření z přestupku proti občanskému soužití převzala.
n Dne 13. 5. oznámen nález telefonu zn.
HTC s dotykovým displejem v oblasti Holého vrchu v k. o. Roztoky-Žalov – mobilní
telefon uložen na MP Roztoky, zveřejněno
na webových stránkách MP Roztoky, města Roztoky a roztoky.com.
n Dne 14. 5. oznámena žádost PČR o asistenci na ubytovně Renova při vzájemném
napadení dvou ubytovaných – výjezd
na místo, zjištěno, že podezřelá osoba nejprve kopala do vstupních dveří pokoje poškozeného a poté, co poškozený otevřel, jej
i fyzicky napadla, na místo hlídka PČR Libčice, která si věc podezření z přestupku proti občanskému soužití na místě převzala.
n Dne 14. 5. oznámeno že ve vlakové soupravě v železniční stanici Roztoky se nachází agresivní cestující bez platné jízdenky, který se ukryl na WC ve vagonu
a nechce otevřít – výjezd na místo, osoba
dobrovolně opustila prostor WC ve vagonu vlakové soupravy i vlakovou soupravu,
zjištěna její totožnost, na místo se dostavila
hlídka PČR, která si věc i s osobou podezřelou z přestupku převzala.
n Dne 15. 5. oznámen nález odloženého
jízdního kola zn. Lincoln na vedlejší cestě
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v místě zahrádek v ulici Třebízského – výjezd na místo, nalezené jízdní kolo uloženo
na MP Roztoky, zveřejněno na webových
stránkách MP Roztoky, města Roztoky
a roztoky.com.
n Dne 16. 5. oznámeno odcizení dětské
sportovní bundy v prostoru školní jídelny
Základní školy Roztoky na Školním náměstí v době obědů – věc kvalifikována
a šetřena jako podezření z přestupku proti
majetku.
n Dne 16. 5. oznámen nález pánských náramkových hodinek zn. Casio v ulici Jiráskova – náramkové hodinky uloženy na MP
Roztoky, zveřejněno na webových stránkách
MP Roztoky, města Roztoky a roztoky.com.
n Dne 18. 5. oznámen volně pobíhající pes
v ulici Přílepská s tím, že oznamovatelka jej
dovedla na MP Roztoky – pes umístěn
do záchytného kotce MP Roztoky, zjištěn
majitel, kterému byl pes vydán v pořádku,
přestupek vyřešen v blokovém řízení.
n Dne 19. 5. oznámeno poškození oplocení
objektu sběrného dvora Technických služeb Roztoky a vniknutí do areálu – výjezd
na místo, zjištěno, že ke krádeži nedošlo,
zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno
jako podezření z přestupku proti majetku..
n Dne 22. 5. oznámena krádež zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že
podezřelá osoba byla zadržena zaměstnanci
prodejny – výjezd na místo, provedeným
šetřením zjištěno, že podezřelá osoba si
v prostoru prodejny uložila zboží do batohu, který měla při sobě, a prošla pokladnami, aniž by zboží zaplatila, u východu z prodejny byla zadržena zaměstnanci prodejny,
ke krádeži se doznala, odcizené zboží vrátila, přestupek vyřešen v blokovém řízení.
n Dne 24. 5. oznámeno napadení mezi nájemníky v prostoru ubytovny firmy Renova v Přílepské ulici ze dne 22. 5. – provede-

ným šetřením zjištěno, že se jedná
o podezření z přečinu porušování domovní svobody.
n Dne 25. 5. ve schránce důvěry MP Roztoky nalezena časová jízdenka – zjištěn majitel, kterému byla nalezená časová jízdenka
předána, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci.
n Dne 25. 5. oznámena krádež zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že
podezřelá osoba byla zadržena zaměstnanci prodejny – výjezd na místo, provedeným
šetřením zjištěno, že podezřelá osoba si
v prostoru prodejny uložila zboží do tašky,
kterou měla při sobě, a prošla pokladnami,
aniž by zboží zaplatila, u východu z prodejny byla zadržena zaměstnanci prodejny,
ke krádeži se doznala, odcizené zboží vrátila, přestupek vyřešen v blokovém řízení.
n Dne 25. 5. oznámen volně pobíhající pes
na Tyršově náměstí s tím, že zaběhl do Pizzerie fantastico – výjezd na místo, pes odchycen a umístěn do záchytného kotce MP,
zjištěn majitel, kterému byl nalezený pes
předán v pořádku, přestupek vyřešen
v blokovém řízení.
n Dne 29. 5. v rámci hlídkové činnosti nalezená tabulka registrační značky patřící
na motocykl – lustrací v evidenci vozidel
zjištěn provozovatel, kterému byla nalezená registrační značka předána, provozovatel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci.
n Dne 29. 5. oznámen nález dokladů v prostoru areálu Sokola Roztoky – zjištěn majitel, kterému byly nalezené doklady předány, majitel by touto cestou chtěl poděkovat
poctivému nálezci.
n Dne 29. 4. oznámen nález mobilního platebního terminálu iWL220 v ulici Přílepská u označníku konce obce Roztoky s tím,
že oznamovatel tento mobilní terminál do-

nesl na MP Roztoky – nalezený mobilní
terminál uložen na MP Roztoky, provedena lustrace cestou PČR v jejich evidencích,
zda-li nejde o věc pocházející z trestné činnosti, s negativním výsledkem, následujícího dne zjištěn majitel, kterému byl platební
terminál předán, majitel by touto cestou
chtěl poděkovat poctivému nálezci.
n Dne 30. 5. v rámci hlídkové činnosti
na parkovišti v ulici Masarykova nalezeno
odstavené vozidlo tov. zn. Subaru Impreza – provedenou lustrací zjištěno, že vozidlo prochází databází pátrání po vozidlech
a bylo odcizeno v Praze, vozidlo zajištěno,
přivolána hlídka PČR Libčice, která si nalezené odcizené vozidlo převzala.
n Dne 31. 5. v rámci hlídkové činnosti
v ulici Třešňovka nalezen svazek klíčů –
svazek klíčů uložen na MP Roztoky, nález
bude zveřejněn na webových stránkách MP
Roztoky, města Roztoky a roztoky.com.
n Dne 31. 5. oznámen volně pobíhající pes
v ulici Přílepská v prostoru STK – výjezd
na místo, pes odchycen, zjištěn majitel,
kterému byl pes předán v pořádku, přestupek vyřešen domluvou.
Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky
můžete nalézt na webových stránkách
MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.
Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí,
obraťte se prosím buď osobní návštěvou,
nebo telefonicky na Obvodní oddělení
policie ČR Libčice (tel. 974 866 400) nebo
na Městskou policii Roztoky (tel.
602 666 458 nebo 220 910 468, popřípadě
e-mail: info@mproztoky.cz.) Děkujeme
l
předem za spolupráci. 
Petr Vevera

ved. str. MP Roztoky

Nabídka na odprodej použitého elektrického vozíku zn. Incasprint pro handicapované
Město Roztoky v souladu s usn. RM č. 198 – 7/17 ze dne 17. 5. 2017

nabízí k odprodeji použitý elektrický vozík zn. Incasprint
pro handicapované, a to za nejvýše dosažitelnou cenu.
Minimální nabídka činí 5000 Kč. Závada – rozbitá řídicí jednotka.
Zájemci o odprodej elektrického vozíku zn. Incasprint
pro handicapované, prosím, předejte nabídky na podatelnu
MěÚ Roztoky, nám. 5. května čp. 2, a to v zalepené obálce s názvem
„Elektrický vozík pro handicapované“, v termínu do 30. 6. 2017
do 12.00 hodin.
Bližší informace podá pí. Kalinová,
vedoucí oddělení sociálního a DPS OVSV,
tel. 220 400 228, mobil 733 123 658
ČERVEN 2017
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O škole a školství v Roztokách
S úlevou jsem přijal výsledek společného jednání pracovní
skupiny, vedení města a projektanta školy, který znamená
významný pokrok při přípravě stavby nové školy v areálu
VTP Žalov. S úlevou neznamená, že s nadšením, protože projektovaná stavba bude sice účelná i pohledná, ale bude mít
daleko do velkorysosti prvorepublikových (i rakousko-uherských) školních budov. Do prvorepublikových měřítek nám
toho ovšem schází bohužel více...
Teď nezbývá doufat, že realizace stavby
půjde kupředu bez vážnějších komplikací, a tedy svižně, aby se základní škola
nedostala za dva roky do krizové situace.
Lze doufat i v úspěch žádosti o dotační
peníze. Současně je však jasné, že školu je
nutné postavit případně i bez státní dotace, za své, nebo s pomocí bankovního
úvěru. Školský zákon je ve své dikci
(§ 178, odst. 1) neúprosný. Ukládá obci
povinnost zajistit podmínky pro plnění
povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu – takříkajíc „ber
kde ber“.
Protože jednání o nové škole vyvolalo
i četné emoce, chtěl bych připomenout, že
současná situace není nijak výjimečná, že
tomu bylo podobně při zajišťování prostorových podmínek pro školní výuku v naší
obci i v minulosti. Beze vší ironie (konečně
jsem součástí těchto procesů již také téměř
3 desetiletí) lze konstatovat, že ve věci školy roztočtí vždy obrazně řečeno doháněli
ujíždějící vlak, a když se podařilo naskočit
do posledního vagonu, bylo už vlastně
pozdě…
Nabízím proto malou rekapitulaci historie školní výuky a školních budov v Roztokách.

První školní domek

Když královna Marie Terezie (jejíž 300. výročí narození jsme si nedávno připomněli)
vydala roce 1774 Všeobecný školní řád,
znamenalo to vlastně začátek povinné
školní docházky v zemích Koruny české.
V Roztokách se však s významnou pomocí
vrchnosti (Lichtenštejnů) učilo již v roce
1764, a to ponejprv v původním domku č.
2 nedaleko zámku. První, k tomu účelu
v roce 1822 postavená budova, se nacházela nedaleko, někde v místech, kde je dnes
těleso železniční trati. Proto také musela
v roce 1847 její výstavbě ustoupit. Dochované záznamy nám říkají, že škola, či spíše
opět jen domek pro výuku, nenabízel žádné komfortní prostředí, spíše naopak. Již
v době, kdy byl stavěn, byl s jednou třídou
hluboce kapacitně poddimenzován. Roz-
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Stará škola čp. 2 na Kostelním náměstí počátkem
20. století

toky byly sice tehdy malá ves, ale počet dětí
v rodině byl mnohonásobně větší než dnes.
Nová škola o dvou třídách, tentokrát
Na Ovčíně v horních Roztokách, byla
zprovozněna až v roce 1855 a bylo na ni
přeneseno původní číslo popisné 2. Vyplývá z toho, že v mezidobí se výuka odbývala
ve značně improvizovaných podmínkách,
v čp. 39, čp. 65 a čp. 60.

Škola Na Ovčíně

Nová škola (dnes MÚ) na Ovčíně, posléze
Kostelním náměstí, byla na svou dobu pěkná, ale už v době svého vzniku malá a nestačila náporu dítek školou povinných,
kterých bylo zapsáno 137. Navíc ve druhé
polovině 19. století nastává s rozvojem naší
obce nárůst obyvatel. V roce 1867 sice došlo k administrativnímu rozdělení obcí
Roztoky a Žalov na dvě obce samostatné,
ale Žalov zůstal obcí tzv. přiškolenou.
Do roztocké školy docházely i děti z Podmoráně, tehdy součásti Žalova. Trvalo
však dalších 40 let, než se obec odhodlala
k činu. V roce 1896 byla ke stávající škole
přistavěna nová budova, zprovozněná (vysvěcená) v roce následujícím. Ale i přístavba nic zásadního nevyřešila, jen drobně
ulevila náporu dětí, když škola měla 4 třídy
pro 290 žáků!

Nová škola „v polích“

Krizovou se situace stala ve dvacátých letech
20. století, kdy byla rozparcelována pole
v horních Roztokách a začala zde expanziv-

ní výstavba. Počet obyvatel Roztok dosáhl
bez Žalova 3,5 tisíce. Téměř celé desetiletí
městské zastupitelstvo řešilo problém nedostatečné kapacity školy. Původně se zvažovala další přístavba stávající školní budovy.
Až konečně koupí pozemku od Jednoty legionářské v roce 1929 – tehdy „v polích“
(dnešní Školní náměstí), bylo rozhodnuto
o nové škole. Projekt předpokládal výstavbu
centrální budovy se dvěma postranními
křídly a s prostornou tělocvičnou napříč.
Realizována však byla jen centrální budova,
uvedená do provozu 4. září roku 1932.
A opět praskala ve švech, do obecné školy
bylo zapsáno 481 dětí. O osm let později
bylo přistavěno pravé křídlo, ale to už byla
v nové budově i měšťanská škola. Těžký zásah do podmínek vzdělávání pak znamenalo rozhodnutí okupační moci z října 1940,
kdy škola byla nemilosrdně vystěhována
(doslova na ulici), aby se v ní mohl ubytovat
wehrmacht. Učilo se tedy až do konce války
ve staré škole, v chudobinci a hlavně v sálech místních hostinců.
Po válce, ve čtyřicátých letech, nastal velký populační boom, ale politická ani materiální síla na postavení druhého křídla školy a tělocvičny nebyla. Učilo se ve třídách
až po 45 dětech a na dvě směny.
Dočasně se situace zklidnila v šedesátých letech, kdy došlo k prudkému poklesu
populace v českých zemích. Krize se nekonala ani v letech sedmdesátých a osmdesátých, kdy začaly do školy docházet děti rodičů silné poválečné vlny. Nová výstavba
v Roztokách nebyla významná – vzniklo
jen malé panelákové sídliště (Gottwaldova/
Masarykova, Fučíkova/Braunerova ul.).
Počátkem 90. let se ve škole takříkajíc
„proháněl vítr“, byla poloprázdná, a to
i díky odlivu dětí do pražských škol.
Na přelomu století však již bylo jasné, že
časy se mění. Začaly se sondovat možnosti,
jak navýšit kapacitu školy. Dotační tituly
však nebyly vypsány a město nebylo bohaté
(v roce 2003 uvedlo do provozu novou čistírnu odpadních vod, která městu hodně
„pustila žilou“).

Nové křídlo školy

Po různých peripetiích byl v roce 2009
na stole projekt přestavby současné školy
na velkorysý nový areál, ale s astronomickým rozpočtem 360 milionů korun, v zredukované verzi za 220 milionů korun. To
vše bylo nad finanční možnosti města.
Projekt tedy skončil v šuplíku a začalo se
projektovat znova, s limitem 100 milionů
korun. Výsledkem je nové křídlo školy

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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a tělocvična, vše bylo dokončeno v září
roku 2014. Ještě předtím byly přistavěny
ke staré budově dvě nové třídy do zahrady.
Již v době stříhání pásky bylo jasné, že
problém kapacity je vyřešen jen dočasně
a zejména investoři nové bytové výstavby
se budou muset nějak podílet na zcela
nové škole. Všechno nakonec proběhlo

trochu jinak; vstřícnost prokázala jen firma Trigema, která spojila „příjemné s užitečným“ a v rámci výstavby VTP v Žalově
v areálu bývalého Barumu lišácky zahrnula do svého programu také novou školní
budovu.
Zdá se, že ještě v červnu bude Stavebním
úřadem Černošice vydáno územní rozhod-

nutí a tím bude možné odstartovat proces
realizace. 1. září 2019 musí být hotovo.  l
Stanislav Boloňský

Co se stane, když spolu lidé začnou mluvit?
Aneb Poslední půlrok ve školské radě

Když jsem v září 2016 psala z postu předsedkyně školské rady odstavec o práci ŠR
do Výroční zprávy školy za rok 2015/2016, kde jsem uváděla, že: „Školská rada je
nápomocný a poradní orgán, který umožňuje rodičům a pedagogům podílet se společně se zřizovatelem na správě školy. V posledních letech se schází s neochvějnou
pravidelností, počet setkání dalece převyšuje počet zasedání daných zákonem. I to
je známkou zájmu a zainteresovanosti jednotlivých členů ŠR o dění školy,“… jsem
ještě netušila, jak plně budeme své nasazení a odhodlanost dokazovat o půlroku
později. Ráda bych vám proto alespoň ve stručnosti v následujících řádcích popsala
část práce ŠR, která se týká výstavby nového objektu školy v Žalově.

Jako poradní orgán školy jsme byli informováni vedením školy o nutnosti rozšíření
kapacity ZŠ. Členové ŠR se shodli na tom,
že je třeba připravit krizovou variantu pro
překlenutí školního roku 2018/2019, kdy
lze podle dosavadního trendu očekávat deficit 4 tříd, bez dělených tříd na 2. stupni.
V únoru 2017 za přítomnosti paní
Bloudkové za ZO OPŠ ZŠ (odbory) vzala
ŠR na vědomí otevřený dopis ZO OPŠ ZŠ
Roztoky radě města Roztoky týkající se zejména výstavby nové ZŠ a požádala radu
města o vyjádření k vzneseným. Taktéž ŠR
žádala radu města, aby požádala architekta
projektu o součinnost při jeho přípravě.
Na základě studie výstavby nové budovy
školy, jsme konstatovali, že:
n 8 kmenových tříd je koncepčně nevyhovující počet, pro 1. stupeň je minimum
10 tříd;
n je třeba předejít nevhodnému vnitřnímu
uspořádání pro třídy 1. stupně;
n absence učebny ICT;
n pouze jedna učebna jazyků (pro dělené
třídy);
n absence skladovacích/úložných prostor
a relaxační zóny;
n nedostačující kapacita školní družiny;
n projekt nepočítal s tělocvičnou, jen
s venkovním hřištěm a hernou
Zároveň ŠR radě města doporučila vytvořit pracovní skupinu, která se bude systematicky věnovat výstavbě nové školy
v součinnosti s ŠR, vedením školy, ZO OPŠ
a školskou komisí.
Ve stejnou dobu jsme opětovně doporučovali RM vyčlenit odpovědnou osobu/
projektového manažera pro investiční akce
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školských zařízení zřizovaných městem
s obavou, že pracovník MÚ pro správu bytového a nebytového fondu města toto již
kapacitně nezvládne a je to mimo jeho prvotní zaměření.
Na základě výše uvedených podnětů přišla od pana starosty Jakoba a pana místostarosty Novotného pozvánka na společné setkání zástupců vedení města, vedení
školy, školské rady a školské komise za přítomnosti zástupce firmy Trigema s prezentací projektu. Toto setkání se uskutečnilo
22. 3. 2017, kdy do 15. 3. 2017 měly být
zaslány nejpodstatnější otázky e-mailem.
Nesmírně si vážím plného nasazení
a ochoty mých kolegů ve školské radě, vedení školy, stejně tak i spolupráce kolegyň
ze školské komise sejít se a konstruktivně
diskutovat, co má být zodpovězeno při
prezentaci projektu s ohledem na chod
školy. Toto se pak stalo podkladem pro diskusi při prezentaci projektu výstavby nové
budovy školy 22. 3. 2017.
Na následujícím jednání ŠR 28. 3. 2017
jsme pak sedíce nad projektem dali dohromady připomínky k odprezentovanému
projektu. Šlo o nejnutnější požadavky pro
praktický chod školy, které se možná nezasvěceným mohou zdát jako vybájený nadstandard, ale není tomu tak. Považovali
jsme za nutné toto komunikovat na nejbližším zastupitelstvu, které se konalo o den
později. Byla ustanovena pracovní skupina
k výstavbě nové budovy školy, která bude
pracovat po celou dobu výstavby. Připomínky k projektu pak byly pracovní skupinou hned v pátek 31. 3. 2017 předloženy
architektovi projektu. Zásadní otázkou zů-

stávalo, zda se panu architektovi podaří začlenit všechny připomínky do projektu při
zachování stávajícího objemu stavby, který
již prošel ÚR, nebo bude potřeba projít novým řízením, které by výstavbu zbrzdilo cca
o půl roku.
Pracovní maraton tím zdaleka nekončil.
Pan architekt zaslal přepracovaný projekt
18. 4. 2017, další setkání s případnými připomínkami bylo již 20. 4. 2017. Klobouk
dolů před obětavostí paní učitelek prvního
stupně a družinářek, které, ač tou dobou
byly na škole v přírodě, zvládly projekt připomínkovat.
Na schůzce 20. 4. 2017 pan architekt vzal
na vědomí připomínky, dohodl se s vedením školy na návštěvě školy za plného provozu, aby byly některé z připomínek v dennodenním chodu jasnější.
Za zmínku stojí, že práci skupiny pro výstavbu nové budovy školy již provází nový
vedoucí odboru správy a rozvoje města
pan Skřivan, který tento projekt od konce
března koordinuje.
Na závěr si dovolím malé zhodnocení:
vznik pracovní skupiny pro výstavbu nové
budovy školy vnímám jako skvělý počin
propojení lidí, zvýšení informovanosti
v jednotlivých orgánech města a školy. Zároveň si cením iniciativy paní místostarostky Šlancarové. Možná i na základě její
účasti na jednání ŠR na začátku května
dala rada města zelenou zřízení funkce
manažera pro oblast školství na městě.
Rovněž se těšíme, že se díky nové síle
manažera pro oblast školství a pohotovému panu Skřivanovi zadaří dotáhnout další technické nedostatky, které školu dlouhodobě trápí.
Ještě jednou děkuji vám všem, kteří jste se
tohoto maratonu účastnili a účastníte, děkuji za vaši komunikativnost, otevřenost
a konstruktivnost. Věřím, že se výsledek našeho společného jednání a snažení může
stát příkladem dobré praxe i pro další projekty města. 
l
Lucie Čelikovská

předsedkyně školské rady ZŠ Roztoky
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ROZHOVOR MĚSÍCE

Do Roztok se těším!
Rozhovor s MUDr. Kateřinou Malou, novou roztockou pediatričkou
Tomáš Novotný: Měli bychom
říct čtenářům našeho časopisu, kdo se chystá provozovat
zde pediatrickou praxi.
Kdo? Kateřina Malá. A pár slov
o mé profesi… Pracovala jsem
dvacet let v podolské porodnici,
kde jsem se starala o novorozence
i o nedonošené děti. Mám praxi
z nemocnice v Krči, tam to byla
zase pro změnu práce s dětmi
staršími. Myslím, že prospěšnou
aktivitou byla i výpomoc kamarádům a kolegům pediatrům, to
mne potkávalo poměrně často.
TN: Prozradíte nám něco
o sobě? Záliby, koníčky, pár
slov o rodině…
Jsem vdaná, mám dvě děti,
21 a 19 let, kluka a holku. Bydlím v Praze 6, kde jsem se i narodila. Proto je mi – ve faktickém
i přeneseném smyslu slova – vaše

obec velmi blízká. Roztoky jsou
malé a pěkné město, pobývala
jsem tu jako dítě, jezdila jsem
sem na kole. Těším se, že to bude
znovu cíl mých denních návštěv.
Ráda lyžuju, hraju tenis –
na Hanspaulce žiju leta letoucí,
ráda cestuju a čtu. Mám ráda
koncerty vážné hudby.
TN: Jak jste se dozvěděla
o nás, o naší potřebě získat
do města dalšího pediatra?
Byla to shoda náhod. Město
Roztoky poptávalo pediatra,
mne oslovili známí. Pak jsem se
přišla představit na radnici
a všechno se rozjelo.
Marie Šlancarová: Proč jste se
rozhodla pro změnu zaměstnání?
V nemocnici jsem pracovala
dlouhou dobu a musela jsem

INZERCE

e-shop tisku
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sloužit noční, soboty, neděle
a svátky. Bylo to po dlouhých letech trochu vyčerpávající a monotónní. Ucítila jsem chuť
po změně. V nemocnici se děti
samozřejmě v přirozeném běhu
péče střídaly, chyběla mi zde trochu návaznost, kontinuita.
V Roztokách budu vidět děti vyrůstat a budu znát i jejich rodiče. Moje představa je taková, že
v Roztokách budu spolupracovat se zkušenou sestřičkou z porodnice v Podolí, která pracovala na jednotce intenzivní péče
a intermediálním oddělení. Před
čtyřmi lety se sestřička přestěhovala do Velkých Přílep, a tak se
v Roztokách budeme scházet
na půli cesty.
Práce v nemocnici byla moc
prima, ale přišel zkrátka čas
na změnu.
MŠ: Své další profesní působení tedy spojíte s naším městem. Vydržíte? To je – vedle
bezvadné péče o děti – snad
náš hlavní požadavek.
V Roztokách chci zůstat tak
dlouho, dokud mi pánbůh zdraví dá. Těším se na všechny pacienty, samo sebou i na první
návštěvy miminek v domácím
prostředí. Tam bych ráda šla já,
za nimi, do rodin, protože podle
mne první návštěva má být
doma. Pro maminku jsou dny
po návratu domů náročné a pomůže jí, když za ní pediatr přijede. Taky to pomůže k navázání
důvěrnějšího vztahu, který je
základem pro další spolupráci
a péči. Je důležité vidět, v jakém
prostředí dítě žije, může to pomoci při případné léčbě.
.
TN: Jaká bude ordinační
doba?
Ordinujeme od 5. června. Pondělí, středa a pátek od 8 do 14 hodin. První tři hodiny budou pro
děti nemocné a neobjednané,
další tři hodiny budou pro zvané. Úterky a čtvrtky budeme ordinovat od 12 hodin do 18 hodin. První tři hodiny budou pro

MUDr. Kateřina Malá
tel. 234 221 239,
mobil: 739 319 754,
www.pediatrieroztoky.cz

nemocné a neobjednané děti.
Pak pro děti objednané.
Budete mít webové stránky?
Budeme, pracujeme na nich!
MŠ: Jak budete řešit nemoc či
dovolenou?
Jsem předběžně domluvená
s MUDr. Kuglerovou z Libčic, že
se budeme v době nepřítomnosti
zastupovat. Jde především o léto,
kdy jsou dovolené a dětí je
méně. V době zástupu budu
v Libčicích ordinovat s výjimkou doby, kdy nebudu mít ordinační hodiny v Roztokách.
Možná se stane, že v takovém
případě ordinační hodiny v Roztokách zkrátím o hodinu. Už
jsme domluvené, že v červenci
zastoupí paní doktorka mě,
v srpnu zase já ji.
Paní doktorko, přejeme dobrý
start v Roztokách a spokojené
malé pacienty i jejich rodiče!


l

Marie Šlancarová
Tomáš Novotný
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Bojoval na obou frontách
Že dějiny nejsou černobílé, dokládá i příběh roztockého občana Antonína Wödlicha, který se narodil do národnostně smíšeného manželství.

Antonín Wödlich (25. 10. 1926 – 27. 11. 1998)
Antonín Wödlich se narodil v Praze jako syn
německého otce Antonína Wödlicha a Češky Marie Wödlichové, rozené Gruntorádové.
Pocházel z levicově orientované rodiny,
jeho otec ve volbách roku 1932 kandidoval
do zastupitelstva obce Roztoky za KSČ.
Wödlich navštěvoval měšťanskou školu,
v roce1941 ukončil školní docházku v Roztokách. Poté se v letech 1941 až 1944 vyučil
strojním zámečníkem ve Škodových závodech v Praze. Následně pracoval jako strojní zámečník. V té době již zuřila druhá
světová válka a v roce 1941 otec narukoval
do německé armády. Německá armáda v té

době bojovala za cenu velkých lidských
ztrát na východní frontě, a proto povolávala každého, koho mohla.
Když dosáhl 18 let, byl povolán i mladý
Antonín Wödlich. Následně sloužil v německé armádě, od 4. 4. 1944 do 10. 9. 1944
u vojenské hudby jako houslista. Po vylodění anglo-amerických vojsk ve Francii byl
zajat na západní frontě dne 11. 9. 1944 americkou armádou u Molineaux. V zajetí se
přihlásil do československé zahraniční armády a dne 7. 1. 1945 přijel z Francie
do Anglie. Zde 22. 1. 1945 vstoupil do československé zahraniční armády a byl 23. 2.
1945 zařazen k štábní rotě a odeslán do pole.

Poté se v rámci československé obrněné brigády zúčastnil bojů u Dunkerque. Po válce
byl 11. 12. 1946 propuštěn z armády a bydlel opět v Roztokách. Od roku 1952 pracoval v Penicilínce Roztoky jako strojní zámečník. Bydlel ve Spěšného ul. čp. 330,
předtím Tiché údolí 19. Na příkladu tohoto
roztockého veterána je vidět, jak válka zasáhla do života občanů předválečné republiky, a to nejen těch s českou národností, ale
i dětí ze smíšených manželství, jako byl Antonín Wödlich s jedním rodičem německé
národnosti a druhým české.
Pokud má někdo nějaké další informace
o tomto válečném veteránovi, bude za ně
l
autor vděčný. 
Pavel Buchtele

SOKA Praha-západ

Roztocký uličník

6. část Ulice zasloužilých roztockých starostů
V tomto čísle bych chtěl připomenout výrazné osobnosti dvou roztockých
starostů, kteří stáli mnoho let v čele obce v období rakousko-uherské monarchie a mají nemalé osobní zásluhy na přerodu malé vsi v prosperující městys.
Přesto oba museli v závěru své úspěšné kariéry skousnout hořkost nevděku,
což jak se ukazuje, je poměrně obvyklý jev (nejen) v našem městečku.

1) Matěj Vošáhlík (Vošahlík)

Matěj Vošáhlík by si podle mého zasloužil,
aby se po něm jmenovala jedna z hlavních
komunikací města. Skutečnost je však úplně jiná. Vošahlíkova ulice opravdu nepatří
mezi roztocké bulváry. Je to nenápadná,
slepá ulice ústící do ulice Jungmannovy.
Přišla k svému názvu jen proto, že zde bydlel jeho syn A. Jánský-Vošahlík. Jméno
jeho otce bylo patrně příliš spojeno s „prohnilým“ Rakouskem.
Matěj Vošáhlík starostoval celých 33 let,
což je zřejmě rekord, který v naší obci nebude nikdy překonán. Možná že kdyby dokázal odejít do ústraní o něco dříve, předešel by nechutnému závěru… Ale popořadě.
Matěj Vošáhlík (1825–1911) byl poprvé
zvolen starostou v roce 1867 na funkční
období do roku 1870.
V předchozím volebním období mu
funkce starosty unikla o jediný hlas.
Po něm se ujali úřadu Václav Rákosník
a Karel Tuček, ale od roku 1879 stanul
v čele obce opět M. Vošáhlík, který se stal
posléze starostou-legendou, vždyť tento
úřad vykonával až do roku 1909, i když posledních několik let spíše jen formálně.
V roce 1864 zakoupili Matěj a Apolonie
Vošáhlíkovi grunt č. 25 (v dnešní Nádražní, tehdy Hlavní ulici), a to za velmi výhod-
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Matěj Vošáhlík kolem roku 1900

Otakar Čáslavský (první zprava) v zahradní restauraci
U Tučků kolem roku 1890

ných finančních podmínek. Zaplatili za něj
necelých 1 tisíc zlatých, přestože cena majetku prý byla asi 6 tisíc zlatých. Brzy poté
byl Vošáhlík zvolen do obecního zastupitelstva a v roce 1867 se stal poprvé starostou obce Roztoky, a to po administrativním rozdělení sloučených obcí Roztok
a Žalova. Žádost o rozdělení historických
obcí byla podána z iniciativy roztockých
předáků v prosinci roku 1865 a vyhověno jí
bylo v únoru 1867.
V obecní kronice je uvedeno, že Vošáhlík
byl starostou zvolen „pro své vědomosti
a přímost, a to i vůči svým spolupracovníkům“. Na svého předchůdce na postu starosty v letech 1864–67 neváhal podat žalobu
pro zpronevěru obecních financí. Dokázal
se energicky postavit i majiteli panství Josefu Lederovi st., který svévolně uzavřel starou veřejnou cestu z Roztok do Prahy přes
velký háj, tedy přes jeho pozemky. Dokladem tohoto sporu je ostrá stížnost Vošáhlíkova z 22. 7. 1869, kterou zřejmě vyřešila
nečekaná smrt Josefa Ledera st. 13. září téhož roku. Josef Leder musel být člověk dosti
sveřepý, neboť v době, kdy Roztoky ještě neměly kostel, odmítl propůjčovat zámeckou
kapli k veřejným bohoslužbám (1854) a vypakoval z bytu i faráře, který bydlel v domku
zahradníka u zámku, aniž se příliš staral,
kde bude duchovní bydlet.
Po svém zvolení starostou si Vošáhlík zřídil v přízemí domku ve dvoře svého gruntu
úřadovnu. Tato první roztocká „radnice“
byla zbořena v roce 1992 po smrti její
➔
poslední obyvatelky pí. Vackové.
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Dnes se tam nachází stavební
dvůr firmy Pohl, a. s.
Vošáhlík už jako radní velmi
usiloval o to, aby došlo k opětnému rozdělení vsí Roztok
a Žalova, které byly administrativně spojeny za josefínských
reforem, patrně v r. 1786. Záměr samostatných Roztok byl
patrně podporován i majitelem
velkostatku J. Lederem a poslancem říšského sněmu Fr. A.
Braunerem, který si zde zakoupil tzv. Malý mlýn, přebudovaný v letní sídlo.
Za purkmistra Vošahlíka, jak
se mu říkávalo, byly Roztoky povýšeny na městys (1893), byla
postavena nová silnice z Roztok
do Velkých Přílep (včetně
serpentiny r. 1887), zaveden
obecní vodovod (1. část), škola
z r. 1855 byla rozšířena o novou
budovu (1897), postaven byl
obecní chudobinec (1904),
zpustlé obecní pozemky byly
osázeny stromy a keři. Jako statkář obnovil vinice na jižních
svazích Tichého údolí včetně
INZERCE

vinného sklepa, posléze sloužícího opět svému původnímu
účelu.
Vošáhlík měl rozsáhlé kontakty mezi vlivnou a majetnou
pražskou společností, která si
v této době začala v Roztokách
stavět svá letní sídla. Traduje
se, že malíř Václav Brožík ho
zpodobnil na svém slavném
obraze Hus před koncilem
kostnickým jako jednoho
z českých pánů.
Byl za své zásluhy o veřejné
blaho v roce 1897 vyznamenán
císařem Františkem Josefem I.
Záslužným zlatým křížem
a dostalo se mu i dalších veřejných poct. Není bez zajímavosti, že obecní zastupitelstvo se
usneslo, že svého starostu obdaruje čestným darem z obecní
pokladny ve výši 600 zlatých!
M. Vošahlík poděkoval, ale
s ohledem na stav obecní pokladny si peníze nevyzvedl.
Dne 23. 11. 1905 byl opět zvolen starostou, ale pro pokročilý
věk již funkci vykonával jen for-

málně. Kronika E. Protivy dokonce mylně uvádí, že se v průběhu roku 1906 funkce vzdal,
ale protokoly z jednání městských rad hovoří jasně – Vošahlík se podepisoval coby starosta
(třesoucí se rukou) až do konce
funkčního období roku 1909.
V letech 1906 až 1909 však prakticky obec řídili purkmistrův
náměstek, vrchní poštmistr Karel Kohn, a II. radní Otakar
Čáslavský (zvolen do této funkce 21. 2. 1906). Důvody těchto
improvizací se již asi nikdy nedozvíme – lze jen spekulovat.
Možná, že O. Čáslavský nesplňoval v roce 1905 podmínku
ke zvolení starostou, neboť byl
přijat „do svazku zdejší obce“ až
6. 8. 1906. A v případě K. Kohna? Bylo tehdy (záhy po tzv.
Hilsnerově aféře) myslitelné, aby
v čele „křesťanské“ obce stál
Žid? Možné je i to, že stařičký
Vošahlík prostě jen nedokázal
odejít...
Matěj Vošáhlík ovdověl již
v ro 1885 a neměl vlastní děti.
Jeho statek přešel na adoptivního syna Antonína Janského-Vošahlíka, později též městského radního. Nejslavnější
roztocký starosta zemřel 20. 6.
1911 ve věku 86 let a je pohřben na Levém Hradci.
Je trapnou skutečností, že
i tento adorovaný roztocký starosta na sklonku svého života
musel čelit různým denunciacím v regionálním tisku. Zemřel dříve, než se mohl soudně
očistit od všech obvinění.

2) Otakar Čáslavský

Starosta Čáslavský musel na svou
ulici čekat téměř celé století, až
do doby vznikajících Solník.
Také on spravoval obec dlouho, oficiálně 10, prakticky ale
13 let, a to zejména v těžkém
období I. světové války, kdy panovala v Čechách bída, o níž se
nám dnes ani nezdá.
Po volbách v roce 1909 byl
zvolen
starostou
Otakar
Čáslavský (1860?–1922), který
pak stál v čele obce až do roku
1919. I. radním zůstal až do své
smrti v roce 1911 K. Kohn.
Čáslavským patřil grunt č. 4
v dnešní Riegrově ulici. Zázna-
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my o tomto statku, který částečně zredukovala stavba železnice
v polovině 19. století, jdou až
do roku 1676, kdy patřil rodu
Švejdů, kteří na něm hospodařili až do počátku 19. století.
V roce 1825 kupuje grunt Václav Čáslavský a jeho žena Anna.
V roce 1880 přechází majetek
na syna Jana Čáslavského, dlouholetého člena obecního zastupitelstva. Po jeho smrti v roce
1889 se stává majitelem Otakar
Čáslavský, uváděný jako provozovatel povoznictví a statkář.
Snímek ho zachycuje v Tučkově
zahradní restauraci ve společnosti archeologa Čeňka Rýznera a místních učitelů ještě předtím, než stanul v čele obce.
Údělem starosty Čáslavského
bylo nejen řídit obec v době jejího velkého rozmachu na počátku 20. století, ale i v těžkých
dobách I. světové války, která
ve svých důsledcích těžce dolehla i na naše městečko.
Převrat v říjnu roku 1918
proběhl v Roztokách bez násilností. Svůj odpor k monarchii
si lidé vybili tím, že ničili německé nápisy a rakouské státní
znaky. Roztočtí Němci projevili loajalitu nové republice. Odpovědnost za pořádek v obci
převzal Národní výbor, Hospodářská rada a Aprovizační (zásobovací) výbor v čele se starostou O. Čáslavským.
První schůze zastupitelstva
po vzniku samostatného státu
(24. 12. 1918) byla zahájena
uctěním památky padlých českých legionářů. Zastupitelstvo
současně schválilo 128procentní přirážku k veškerým daním
ke krytí schodku obecního rozpočtu. Dr. Vl. Brauner byl zplnomocněn jednat na pražském
Magistrátě o připojení Roztok
k Velké Praze. Jeho jednání
bylo naštěstí neúspěšné.
Otakar Čáslavský setrval
v úřadě až do voleb na jaře
r. 1919, v nichž už nekandidoval. Stejně jako Vošáhlík byl
symbolem
starého
řádu
a do veřejné sféry nové republiky se „nehodil“. Zemřel 10. 9.
1922 a je pohřben na Levém
l
Hradci. 
Stanislav Boloňský
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O dotaci na školku (snad) nepřijdeme
Před dvěma měsíci jsem na zastupitelstvu slíbil, že se vypořádám s dotací na mateřskou školu v Palackého ulici. V dobrém i ve zlém. Došlo naštěstí jen na první část slibu.
Pro připomenutí. Na podzim 2016, kdy to
s žádostí o dotaci vypadalo všelijak, město pozastavilo stavební řízení. Na konci
roku se situace zcela změnila, žádost prošla úspěšně hodnocením a ministerstvo
pro místní rozvoj přidalo peníze do výzvy, stavební řízení však ihned obnoveno
nebylo a hrozilo, že do 21. dubna 2017
(rok od podání žádosti) to nestihneme.
Bylo třeba bezodkladně konat.
Město požádalo o odklad termínu k doložení stavebního povolení s nabytím
právní moci, to mi místostarostka doručila
12. května. Tak jsem otevřel žádost, založil
změnu, připojil důležitý soubor a uzavřel.
Chyběl už jen elektronický podpis hlavy

obce. V pondělí 15. května jsem se zastavil
na radnici, žádost znova otevřel – a nešlo
to podepsat. Poradil jsem se s lidmi znalými, chyba byla u nás. Do systému musel
vstoupit pod svým heslem starosta. A tak
to bylo napraveno.
Ani to ještě nebyl konec. Opět jsem dostal zprávu, že by měla být ještě dodána titulní stránka projektové dokumentace
s razítkem úřadu. Znova jsem doplnil
a starosta přidal další podpis.
Skoro se to bojím napsat, ale vypadá to,
že příběh skončí happy endem. Žádost je
po všech doplněních odeslána na řídicí orgán, tedy na ministerstvo pro místní rozvoj, které má vydat právní akt. Po jeho vy-

dání bude ještě nutno zase žádost opravit,
protože po té víc než roční anabázi neplatí
termíny realizace a všech navazujících
údajů.
Takže na červnovém zastupitelstvu snad
bychom mohli dotaci ve výši osm a půl milionu korun přijmout a krásné stojací hodiny by to mohly slavnostně odbít. Pokud
se ovšem vrátí na své místo v zasedací síni.
Na květnovém jednání jsem je postrádal
a obávám se, že byly potrestány za to, že
l
hlučně odbíjely i po dvacáté hodině. 

Jarda Huk

Reakce na článek pana Zděbla
V minulém Odrazu pan Zděblo napsal článek, kde nás,
iniciátory petice proti kácení aleje na cestě z Roztok
do Únětic, osočil, že jsme „vypustili zavádějící a nepravdivé informace a uvedli v omyl všechny ty, kteří v dobré
víře petici podepsali”, a „z diletantismu a manipulací
s informacemi”. Poté uvedl, že jsme „neměli dost umu
si na internetu vyhledat informace ani čas zvednout
telefon a zavolat na městský úřad“.

zastupitelům, které jsme si zvolili, aby
za nás spravovali město a naslouchali nám.
V demokratické společnosti je petice zcela
běžným projevem zájmu o dění v našem
okolí, je to naše právo. Lidé, kteří tuto petici podepsali, jsou ve větší míře starousedlíci nebo jejich potomci. Myslím, že jejich
názory jsou smysluplné a neměly by se
přehlížet.

Bohužel je to on, kdo se informoval opravdu jen a jen na internetu a již dále nezjišťoval, jaké jsme podnikli kroky, než jsme petici podali na MÚ. Dále pan Zděblo píše, že
se alej neměla kácet a že jsme vyvolali
bouři ve sklenici vody.
Urážlivými dopisy s osobními narážkami se nikdy nezabýváme, ale tentokrát
uděláme výjimku. Jsme povinováni uvést
věci na pravou míru pro asi sto padesát občanů, kteří mají zájem o dění kolem nás
a naši petici podepsali.
Dne 24. 4. jsme se dozvěděli, že na místní odbor životního prostředí byla doručena žádost o kácení předmětné aleje. Nejdříve jsme si tedy šli ověřit tuto informaci
přímo na zmíněný odbor, kde nám informace byla potvrzena. Ano, na odbor ŽP
byla doručena žádost o kácení předmětné
aleje Svazkem obcí!!! To znamená, že záměr byl alej vykácet. Na vlastní oči jsem
viděla plány a věděla, o které stromy jde.
Dále jsme navštívili vedoucího MÚ, abychom zjistili podrobné informace, a bylo

Zastupitelé i vedení města se k problému na dubnovém zastupitelstvu postavili velice slušně a vstřícně. Vše bylo vysvětleno a po konzultaci s vedoucí Svazku
obcí se vedení města zavázalo, že se kácet
nebude.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem,
kteří petici podepsali, za to, že nám pomohli. Oni, jejich děti a vnuci si tak budou
moci dále užívat naší společné aleje. Myslíme si, že těch 27 stromů za to stojí a že to
nebyl, jak píše pan Zděblo, zápas, který
skončil prohrou 0:3 pro veřejnost. Nejde
o zápas, ale o spolupráci, kdy občané vyjádřili svoje přání, zastupitelé vyjednali se
Svazkem obcí, že se kácet nebude, a zachránili jsme tak společně 27 stromů.
Pane Zděblo, klidně se příště přijďte zeptat osobně, rádi Vám vše vysvětlíme předem, než nás zase začnete napadat. Jsme
sousedé, ne nepřátelé.
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nám sděleno, že na projekt je opravdu vydáno stavební povolení. Poté jsme nechali
udělat odborníkem inventarizaci aleje
a její cenové ohodnocení podle metodiky
Agentury ochrany přírody a krajiny, abychom zjistili její hodnotu. Po vyhodnocení
těchto informací jsme se rozhodli napsat
petici, abychom vykácení předmětné aleje
zabránili. Připadá vám toto jako diletantismus? Další den jsme sbírali podpisy od občanů. Ve středu 26. 4. byla petice podána
na dubnovém zastupitelstvu.
Víte, prostě jsme zjistili, že existuje reálná možnost, že bude naše alej vykácena,
a udělali jsme vše pro to, aby se tak nestalo.
Je trochu jedno, jestli žádost o kácení
podal Dobrovolný svazek obcí nebo někdo
jiný. Věděli jsme, že se jedná o území
Roztok, o naši alej, a proto jsme se obrátili
na naše zastupitelstvo, a ne na zastupitelstvo
jiných obcí, a podali jsme petici. Petice
totiž není nátlakový nástroj, jak píše
zemědělský podnikatel pan Zděblo. Petice
je demokratické vyjádření obyvatel našim



l

Eva a Viktor Sodomovi
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Rok v krajině

Spolek Jestřábník má za sebou celý jeden rok existence
a nastal čas na drobnou bilanci.
V Roztokách a jejich blízkém okolí (zhruba vymezeném městy Louny, Česká Lípa
a Lysá nad Labem) jsme se postarali o dvacet pět hektarů luk, stepí a vřesovišť, povětšinou v chráněných územích.
Stáda se pilně činila a i v Roztokách je
jejich „práce“ již znát. Přestárlé keříky vřesu na Řivnáči sice nepřežily sérii horkých
lét, zato mezi nimi na opasených holinách
raší mladý vřes. Zatím v izolovaných kapsách, ty se ale postupně zvětšují, a tak je
naděje, že se nám na draha – bývalé obecní
pastviny – kvetoucí vřes vrátí.
Mimo levohradeckou třešňovku, kterou
pravidelně kosíme, jsme se obdobným
způsobem postarali o sady v Praze-Sedleci
a lysolajských Houslích.
Velkých změn doznala zarostlá třešňovka u Alšovy vyhlídky na Holém vrchu.
S obcí Únětice jsme uzavřeli smlouvu
o spolupráci při její obnově. Letos v zimě
jsme odstranili hektar náletových dřevin
a na podzim a v příštím roce tady vysázíme
sto vysokomenných ovocných stromů starých a krajových odrůd.

Ostatně, celé území kolem Alšovy vyhlídky
bylo v roce 2016 z návrhu našeho spolku
vyhlášeno jako významný krajinný prvek.
Díky paní Revákové, že se nezalekla papírování s tím spojeného! Nádherný kousek
krajiny, který se jaksi nevešel do přírodních rezervací v Tichém údolí, tak má zajištěnou ochranu.

Mimo praktické péče
o krajinu jsme se lehce
pustili i do vzdělávání.
V praxi to u nás znamená, že děti přijdou
na kopec, vezmou do rukou nářadí, pomohou s prací a tak mimochodem mohou vstřebat informace o tom, jak vlastně naše krajina
byla utvářena a co se s ní bez lidské péče děje.
Při naší práci bychom se neobešli bez
pomoci četných dobrovolníků, ať už při
obnově únětické třešňovky, komunitní
akci „Ukliďme Česko“ nebo při dobrovolném pastevčení nás podpořili úctyhodnými šesti sty hodinami práce.

Péče o krajinu bohužel není úplně levná
záležitost, většinou je závislá na grantech
a dotacích. Jsem rád, že se nám v minulém
roce podařilo naše náklady pokrýt ze čtyřiceti procent z vlastních zdrojů a v tom následujícím by těch procent mohlo být až
sedmdesát.

A co chystáme dál?

Samozřejmě pokračovat v péči o obnovená
území – bez pravidelné údržby by se rychle
vrátila k původnímu stavu. Rádi bychom
také pokračovali v obnově roztockých
sadů – třešňovky na Řivnáči a Levém
Hradci určitě nějakou tu pozornost a péči
zaslouží a snesou.
Na závěr bych chtěl poděkovat MÚ Roztoky a jeho dotčeným odborům a „orgánům“ za trpělivost, se kterou přistupují
k takovým „novinám“, jako je pastva
v krajině a další ochranářské aktivity. Ne
všude je to zvykem a otevřený lidský i profesní přístup nám naši práci a snažení
usnadňuje.
l

Tomáš Zděblo
Jestřábník, spolek pro ochranu
přírody a krajiny

Odpady a odpadáři v Roztokách
Víme všichni, co je odpad, vytváříme ho všichni. Odpadář
je ten, kdo s odpady shromážděnými na sběrných místech
nakládá. U nás jsou to Technické služby, které mají pověření
k odbornému nakládání s odpady ve městě.
V Odrazu č. 4/2017 byly zveřejněny dva
články tematicky zaměřené na odpady, jejich sběr i třídění v domácnostech a sběrná
místa odpadů v Roztokách. Je velmi užitečné veřejně prezentovat a zdůrazňovat nakládání s odpady, je to vlastně dobrá a konkrétní ekologická výchova obyvatel daného
města.
Současně by však měl občan třídící odpady dostávat zpětnou vazbu o tom, jak
s vytříděným „zbožím“ – odpadem je dále
nakládáno. Zda je předáván či prodáván
k dalšímu využití nebo je za něj placeno
k uložení na skládce, spalovně, kompostárně, cementárně atp. A to zde chybí. Chybí
zveřejňování nákladů i příjmů, které jsou
příslušné jednotlivým komoditám v odpadovém hospodářství města. Možno říci, že
je to samozřejmě zohledňováno každoročně v rozpočtu obce. Ovšem, ale ne každý
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občan má možnost seznámit se z domova
s papírovou či elektronickou podobou rozpočtu a orientace v té směsi čísel není vždy
každému srozumitelná.
Mám na mysli toto: možná 1–2krát ročně zveřejnit v Odrazu a sdělit všem, kteří
odpady třídí, ale i těm, co zatím tak nečiní,
jaké dopady, výnosy, ale i náklady souvisejí
s tou veškerou činností nakládání s odpady. Jedná se přece o pořádek i čistotu
ve městě, aby naše město bylo příjemné
pro život. Jedná se o rámcovou informaci – výklad konkrétními čísly, že má smysl
třídit odpad, který bohužel každodenně
každý produkuje (stačí cokoli nakoupit
a má to obal, který musíme odstranit a někam odložit).
Možná by to byla inspirace i motivace
k důslednějšímu třídění, vědět, že to má
smysl, že pokladna města z toho má i ně-

jaký přínos, ale také velké výdaje. Bohužel, jako v převážné většině činností jde
vždy o peníze. A byznys v odpadech je
velký. Možná zveřejněním přehledu by se
zmírnily pochybnosti o tom, jestli opravdu třídíme dostatečně a zda s vytříděným
odpadem je nakládáno odpovědně, jak se
mění příjmy i výdaje v této kapitole rozpočtu.
V Roztokách máme možnost odložit tříděný odpad na vyhrazená místa 7 dní
v týdnu a docela nadstandardní možnost
mají roztočtí občané od jara do podzimu
6 dní v týdnu využívat sběrný dvůr. Tam je
evidován druh odpadu, jeho původce, věřme, že tam nevozí odpad lidé z neroztockých krajin.
Za předání tříděných i směsných odpadů
velkým firmám se většinou platí, za některé se dostává zaplaceno, dle situace na trzích domácích i zahraničních. Obvykle se
něco málo dostává zaplaceno za papír, sklo,
železný šrot, někdy i za vybrané části plastů. Konkrétně – kontejner na plasty
ve sběrném dvoře je více než půl roku
označen: PET láhve a fólie – zřejmě lépe

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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zhodnotitelný odpad. Jiný kontejner
na plasty tam není. To znamená, že ostatní
plasty v domácnosti vytříděné (jogurtové
kelímky, různé nefóliové plastové obaly,
drobný polystyren atp.) přivezené do sběrného dvora se mají dávat do směsného odpadu, který jde na skládku? Nebo kam? To

tam sděleno není. Jak se pak nakládá
s plastovým smíšeným odpadem tříděným
na sběrných místech po městě? I to je dobré vědět pro vhodnou motivaci k třídění.
Vím, že město Roztoky bylo již vyhodnoceno jako dobré v třídění odpadů. To je
skvělé, ale možná budeme ještě lepší, když

občané budou mít více konkrétních informací i stimulů k třídění odpadů, k zlepšení
životního prostředí, možná i ke kladnému
ovlivnění rozpočtu obce a s tím i související snížení poplatků za odpady.
l

Olga Veselá

Každý obyvatel Roztok zaplatí 6000 korun na rekonstrukci městské vily
Události posledních dnů mě nutí veřejně se za ODS distancovat od hýření
koalice TOP 09 a hnutí SAKURA. Městská rada totiž finálně schválila výsledek
výběrového řízení na rekonstrukci památkově chráněné vily čp. 125 v Tichém
údolí, která je v majetku města.

Koalice sice zatím neměla potřebu nechat
si celkovou investici schválit zastupitelstvem, které na konci května uvolnilo
„pouze“ 10 mil. Kč na rok 2017 a o celkových nákladech ještě nehlasovalo, ale zdá
se to být již vše domluveno a upečeno.
V roce 2015, kdy diskuse o rekonstrukci
obou vil začala, byl zastupitelům předložen
odhad nákladů na rekonstrukci větší vily
čp. 125 ve výši 18 až 25 mil. Kč. Menší měla
být o trošku levnější. V roce 2017, po dvouletém projektování, jsme dostali informač-

ní materiál, kde se tak na okraj píše, že to
bude o trošku víc – konkrétně za jednu vilu
46 mil. Kč s DPH. Cenu se nepodařilo snížit ani soutěží, do které se mimochodem
přihlásil pouze jeden uchazeč, a dají se
předpokládat i vícenáklady, nepočítám miliony na projekt, takže na 50 mil. Kč se bohužel hravě dostaneme.
Jak již bylo řečeno, vily jsou celkem dvě
a ODS ještě v minulém volebním období
souhlasila s návrhem jednu vilu prodat
a z utržených peněz druhou opravit – ne-

prošlo to. Protože rozumíme obavám, že
by budoucí soukromý vlastník mohl objekt
spíše nechat spadnout, než že by jej chtěl
opravovat, a rovněž chceme krásnou vilu
zachovat budoucím generacím, navrhli
jsme – dokonce několikrát, aby se vila
opravila za městské peníze, ale jako bytový
dům, což nejlépe vyhovuje i historickému
využití vily, existovala možnost dotace,
a navíc by projekt generoval luxusní nájem – odhadem 1,5 až 2 mil. ročně – neprošlo to. Jako špatné z možných řešení
jsme následně chtěli ve vile školku, protože
opět existovala teoretická možnost sáhnout si na dotaci – neprošlo to. Výsledné
využití vily: dle plánu současné koalice,
1/2 vily jako školka pro pouze 20 dětí  ➔
INZERCE

Firma Koever CZ s.r.o. hledá
nové zaměstnance na pozice:

• OBSLUHY ZAŘÍZENÍ NA LITÍ PLASTŮ
• OBSLUHY CNC STROJŮ

ŽALUZIE

SÍTĚ PROTI HMYZU

24 let

Koever CZ - Libčice nad Vltavou – Česká republika
s tradicí od roku 2006

Záruka 36 měsíců!

CHCETE ZNÁT
PŘESNOU CENU?

NABÍZÍME:
Stálé zaměstnání na HPP v Libčicích n. Vlt.
(200 m. od vlakového nádraží)

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

Nástupní plat 135,- Kč/hod. a po zapracování navýšení mzdy.
+ Měsíční prémie za kvalitu (0 Kč - 2500 Kč)
+ Měsíční prémie za přesčasy (250 Kč - 3500 Kč)
+ Měsíční prémie za pravidelnou docházku (1000 Kč)
+ Roční prémie za nenemoc (15000 Kč)
+ Příspěvky na životní pojištění (750 Kč)
+ 5 týdnů dovolené
+ Stravenky

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

Po šesti odpracovaných měsících odměna 7500 Kč
Kontakt: 233 004 155, 774 456 432, v.gerzova@koever.de
Našimi zákazníky jsou: MAN, Volvo, Bugatti, Daimler, Bomag, Liebherr
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Po předložení
tohoto inzerátu
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SLEVA 30 % z montáže.
17

10.12.15 12:35

NÁZORY A KOMENTÁŘE
a 1/2 vily pro neziskovky + rekonstruovat
za městské peníze. Jen možnou malou úlevou je snaha kolegy Huka, který se snaží
aspoň o částečnou dotaci na část, ve které
bude školka.
Argument, že tímto krokem otevřeme
tuto krásnou a historicky cennou budovu
veřejnosti, je naprosto lichý. Objekt bude
využívat velmi omezená skupina obyvatel,
ale zaplatíme ho všichni. Každý roztocký
občan, včetně kojenců, zaplatí přes 6000 Kč
na daních na tuhle zdánlivě bohulibou
akci pachatelů dobra, a to všechno bez reálné možnosti, že by se peníze kdy vrátily.
Jedno školkové místo bude asi nejdražší
v Evropě.
Celou věc je třeba dát ještě do širšího
kontextu ostatních plánovaných investic,

bez kterých se město neobejde. Aktualizovaný strategický plán sice Roztoky stále nemají, nicméně z výčtu investic do roku
2020 plyne, že celková investiční potřeba
města do roku 2020 činí téměř miliardu
korun – leč třetina z toho je krajská komunikace. I tak je to solidní suma, když roční
běžné příjmy města jsou kolem 130 mil. Kč
a valná část jde na provozní výdaje. Největší částku investičního plánu tvoří ČOV
ve výši 200 mil. Kč a nová škola s rozpočtem necelých 100 mil. Kč. Zaujal mě také
rozpočet na potenciální P+R parkoviště
za 60 mil. Kč, revitalizace lokality u přívozu za 28 mil. Kč. Šetřit se bude na komunikacích, na ty je v plánu na další tři roky
pouze 20 mil. Kč. V investičním plánu
jsem nenašel ani peníze na novou školku

v Havlíčkově ulici, takže naše děti budou
dál chodit do poctivého azbesťáčku.
Ve světle výše uvedených skutečností je
nutné natvrdo napsat, že toto je cesta k zadlužení našeho města, je to neodpovědné
nakládání s penězi daňových poplatníků
a ODS s tím jednoznačně nesouhlasí. Je-li
nutné si půjčit, pak jedině s vidinou toho,
že projekt bude generovat také nějaké výnosy, což splňuje pouze rekonstrukce vily
l
na bytový dům. 
Ing. Roman Jandík
zastupitel města,
předseda ODS Roztoky

O odpovědnosti
Funkce komunálního politika je lákavá. Při pohledu na hospodaření města,
jako je to naše, se člověk nevyhne myšlence, jak se těm lidem odměnit.
A to mě inspirovalo k následujícím řádkům.

Prvním druhem odpovědnosti volených zástupců je odpovědnost politická. Volby se
stále ještě konají každé čtyři roky a osvědčené kádry je možné po zásluze zvolit znovu.
Nebo taky ne. Nevýhodu politické odpovědnosti představuje jednak, že veřejnost je
zpravidla špatný soudce, a navíc ten nejpřísnější trest – znovunezvolení – není právě to,
před čím by se měl člověk klepat strachy.
Pak tu máme odpovědnost trestněprávní. Ta je v posledních letech směrem k politikům velmi populární a pravděpodobnost, že vás z radnice vyvedou v klepetech,

Pes – domácí mazel i šelma
K napsání tohoto článku mě přivedla
moje vlastní a bohužel velmi negativní zkušenost. Jsem dlouholetým
pejskařem. Pes je u nás člen rodiny,
domácí mazel, gaučák. Pravidelně
chodíme na procházky několikrát
denně a v okrajových částech města
ho pouštím na volno. Pobíhá kolem
a na zavolání přiběhne. Ovšem nedávno
na poli chytil stopu a zmizel v lese.
Asi se v něm probudily lovecké pudy.
Na volání nereagoval. Našel jsem ho asi
za 30 minut.
Bohužel jeho výlet odnesla koza a tři
kachny. Ani ve snu by mě nenapadlo, že
je toho schopen. Od té doby již na volno
nechodíme. Uvědomil jsem si, že i když
je to domácí gaučák, pořád je to taky
pes. Moji chybu již nenapravím, ale chtěl
bych alespoň upozornit všechny pejskaře, co se může stát, a aby si své mazlíčky
l
hlídali lépe, než jsem to udělal já. 

Jaromír Roškot
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skutečně rapidně stoupla. Nejsem ale fanouškem trestní odpovědnosti politiků
z toho prostého důvodu, že mi připadá lepší mít ve funkci někoho, o kom se možná
někdy v budoucnu rozhodne, že třeba něco
provedl (nebo se to taky třeba neprokáže),
než aby o tom, kdo bude či nebude v jaké
funkci, rozhodoval nevolený státní zástupce pracující v žoldu bůhvíkoho.
A ještě existuje odpovědnost občanskoprávní, zjednodušeně řečeno odpovědnost
za způsobenou škodu. Funguje to tak, že
např. starosta, místostarosta či třeba radní
učiní nějaké rozhodnutí (nebo naopak nějaké rozhodnutí neučiní), v jeho důsledku
někomu vznikne škoda, ten někdo se obrátí na soud či jinou instituci, u ní uspěje
a město mu musí škodu uhradit. V tomto
momentu je to každému takříkajíc
„za uchem“, protože z eráru krev neteče
a zaplatí to daňoví poplatníci. Horší situace
(pro politika) nastává při tzv. regresu, což
znamená, že město následně zaplacenou
škodu vymáhá po těch, kdo ji zavinili. Donedávna se tento institut nevyužíval příliš
úspěšně, případně se nevyužíval vůbec, ale
s novým občanským zákoníkem se začalo
blýskat na lepší časy. Pionýrem se stal před
časem Jiří Paluska, bývalý starosta Prahy 2
za ODS, který městu splácí 300 000 za zpackaný tendr, a od té doby následovali další
bez ohledu na stranickou příslušnost.
Jakkoli se někdy argumentuje rizikem,
že lidé nebudou ochotni přijímat veřejné
funkce, hmotná odpovědnost volených zástupců je správná. Jistá míra obezřetnosti

je více než žádoucí a krotí mimo jiné i populistický aktivismus zalíbit se lidem
do příštích voleb.
Odpovědnost neseme všichni. Podnikatelé – fyzické osoby – ručí celým svým majetkem (a nikdo se jich neptal, jestli je to
třeba neodradí). Statutární orgány společností nejenže ručí též svým majetkem, ale
jejich odpovědnost se před časem dokonce
ještě rozšířila (přičemž je nutno zohlednit,
že na rozdíl od řízení měst a obcí, kam se
– přiznejme si – dostane kdejaký mamlas,
do řídících orgánů firem s obratem srovnatelným rozpočtu takové obce vede podstatně hustší filtr). I každý zaměstnanec ručí –
byť omezeně. Bylo by absurdní, kdyby
tomu u politiků bylo jinak.
Politik samozřejmě nemůže všemu rozumět a ani si nemusí být vždy vědom, že mu
rozhodnutím či nerozhodnutím hrozí
právní sankce. Od toho si ale město může
najmout právní poradce. Ostatně rozhodování v představenstvech firem se (i kvůli
výše zmíněné právní úpravě) děje obvykle
tak, že se věci nejprve neformálně vymyslí,
pak to sepíšou právníci, a nakonec se to
formálně odhlasuje, aby byli všichni krytí.
A konečně, může nastat nemilá situace,
kdy škoda (a postih) hrozí, ať už se politik
rozhodne tak či onak. Vždycky má ale ještě
jednu volbu: místo rozhodnutí rezignovat.
V Roztokách jsme se s podobnou situací
dosud příliš nesetkávali. Jedinou výjimkou, kdy se město pokoušelo o regres, bylo
vymáhání pokuty, kterou město dostalo
na základě působení bývalé starostky Vavřínové (nutno říci, že sumu vymáhalo neúspěšně). Nic ale není ztraceno, spousta dalších příležitostí se už rýsuje. 
l
Tomáš Šalamon
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foto: St. Boloňský a Zd. Pechačová

Oslavy 150 let od posvěcení farního kostela

Slavná nedělní mše sv. celebrovaná generálním vikářem Zd. Wasserbauerem

Paní farářka Kučerová čte z Písma v katolickém kostele

Tento názor se ovšem nesetkal s většinovou podporou, neb my staromilci vnímáme starý kostel jako součást genia loci Roztok a neradi bychom o něj přišli. Jakkoli lze
porozumět nezaujatému a v podstatě racionálnímu pohledu vzácného hosta – že
máme myslet zejména na budoucnost naší
farnosti a její prosperitu, nelze nevidět i finanční stránku velké investice do nového
sakrálního objektu. Pražská arcidiecéze by
nám totiž přispěla jen zhruba jednou třetinou a zbytek by byl na iniciativě farnosti.
Budeme tedy o tomto problému dále vážně
diskutovat a zvažovat všechny aspekty různých řešení, která se nabízejí. 
l

Ve dnech 19. až 21. května 2017 si naše farnost připomněla 150. výročí
posvěcení roztockého farního kostela Narození sv. Jana Křtitele.

Oslavy byly zahájeny v pátek 19. 5. večerní
mší svatou, na niž přijala pozvání i paní farářka CČSH Jarmila Kučerová, a následnou
přednáškou Stanislava Boloňského o historii kostela a farnosti. V sobotu pokračovaly
krásným podvečerním varhanním koncertem Daniely Valtové Kosinové, která zahrála skladby J. S. Bacha, L. Böellmanna,
C. Franka a své vlastní Lamentoso a toccatu. Své vysoké kvality dokázala interpretka
i na zcela novém, elektronickém nástroji.
Vyvrcholením oslav byla nedělní slavná
mše svatá celebrovaná za hojné účasti far-

níků generálním vikářem Pražské arcidiecéze P. Zdeňkem Wasserbauerem.
Po ní následovalo setkání farníků na zahradě a neformální dvouhodinová debata
s vzácným hostem. V té přišel na přetřes
i problém nedostatečné kapacity jubilujícího kostelíka, k němuž se významný
představitel církve vyslovil celkem jednoznačně v tom smyslu, že nemá cenu lpět
na starém objektu, neb Roztoky potřebují
nový prostorný kostel i s komfortem odpovídajícímu 21. století (tedy např. vytápěný, s WC atd.).

Stanislav Boloňský

Valná hromada spolku Svatá Ludmila 1100 let
Důvod je jasný – naše město patří spolu
s městem Mělník, obcí Tetín a farnostmi Beroun a Roztoky mezi jeho zakládající členy.
Mezitím se členy spolku staly další farnosti
a obce z úzkým vztahem k osobnosti této
světice. Zaregistrovaly se už i fyzické osoby.
Smyslem tohoto zájmového sdružení je
popularizace odkazu kněžny sv. Ludmily,
která stála na počátku přijetí křesťanství
v českých zemích a od jejíž mučednické
smrti uplyne v září roku 2021 1100 let.
K tomuto datu také směřuje hlavní úsilí
spolku, které by mělo vyvrcholit řadou kulturních a duchovních akcí (např. velkou
výstavou) na místech spojených s památkou sv. Ludmily, zejména na Tetíně, kde
byla světice a babička sv. Václava zavražděna i poprvé pohřbena.
Valná hromada schválila „duchovní osu“
čili základní ideovou osnovu činnosti spolku, zhodnotila minulé období, schválila výroční zprávu i zprávu o hospodaření. Zatím
nejzdařilejší akcí byla zřejmě loňská červno-
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foto: St. Boloňský

První valná hromada před rokem založeného spolku se konala 16. 5. 2017 na roztocké radnici.

Z valné hromady

vá konference pod patronací Arcibiskupství
pražského věnovaná kněžně sv. Ludmile
v širších historických i duchovních souvislostech za účasti špičkových odborníků
z oboru historie a archeologie. Na tu naváže
letošní konference v měsíci říjnu uspořádaná v městě Mělníku, za zásadní organizační
i finanční podpory tohoto města. V příštím
roce se pak konference uskuteční pod patronací Středočeského muzea v Roztokách.

Největším problémem spolku je v současnosti jeho průběžné financování, protože
sebeušlechtilejší záměr nelze realizovat bez
přiměřené materiální podpory. Proto byli
na valnou hromadu pozváni i místní podnikatelé (potenciální sponzoři), kteří ale
bohužel nedorazili… Jedině firma Pohl
poukázala ve prospěch spolku finanční
dar. Lze doufat, že i udělené záštity orgánů
státní správy (hejtmanky Středočeského
kraje a ministra kultury ČR) se časem přetaví v praktickou podporu.
Spolek Svatá Ludmila 1100 let je otevřen všem zájemcům o duchovní i historický odkaz této světice a zakladatelky
l
přemyslovské knížecí dynastie. 
Stanislav Boloňský
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Čarodějnice na Žalově, 28. 4. 2017

Hlavním sponzorům dětských cen: paní
Maixnerové – PAPÍRNICTVÍ CYRANI,
přispívajícím do tomboly: paní Trmalové
– VIA VESTRA, paní Čabelkové – DARY
PŘÍRODY, slečně Vikince Dostálové, panu
Müllerovi – ŽELEZÁŘSTVÍ ŽALOV, paní
Machalické, panu Pyszkovi – ROZTOCKÁ
VINOTÉKA, paní Svobodové – LÉKÁRNA, paní dr. Šimoníkové – ORTODONCIE, paní Frýbortové – CHOVATELSKÉ
POTŘEBY, paní Mülbergerové – KAVÁRNA DEĽ RIO, paní Pírkové – NIKÍS, paní
Lainové – MAGDALA

Čas běží nezadržitelně a již jedenácté Čarodějnice na Žalově
jsou minulostí. I když se snažíme rok od roku poučit z předešlých ročníků a zdokonalit organizaci akce, je tu něco, co
ovlivnit nedokážeme, a tou velkou neznámou je počasí.

foto: Silvie Houserová

Za organizační podporu: panu Procházkovi – HOSPODA BERNARD-IN, panu
Votavovi, Dobrovolným hasičům Roztoky,
TS Roztoky

V předešlých deseti letech nám počasí přálo, jenže zkrátka to jednou přijít muselo.
Nutnost rychle zajistit kryté plochy, obávat
se, že vzhledem k počasí si účast rozmyslí
jak ti, kvůli kterým akci pořádáme – tj. děti
s rodiči –, tak také naši mladí i mladší pomocníci, vystupující děti i dospělí, to
všechno bezprostředně předcházelo zahájení akce. Počasí se samozřejmě na účasti
projevilo. Po dosavadní rekordní návštěvě
přes 400 dětí v minulém roce jich letos akci
navštívilo přes 250. Je to obdivuhodné
a my jim všem – dětem, rodičům, příbuzným a všem, kteří se na podpoře, přípravě,
organizaci i následném úklidu podíleli –

TAXI KEGELL ZASTAVUJE
SLUŽBU PRO SENIORY
DOTOVANOU MĚSTEM
Vážení senioři, omlouvám se vám
za firmu Kegell Taxi, že ukončím
službu Senior taxi dotovanou městem
k 30. 6. 2017. Tuto službu pro seniory
ukončila z důvodu nepochopení města.
Neboť město Roztoky (někteří vedoucí
pracovníci) nepochopilo a nevcítilo se
do seniorů, jaké potřeby při odvozu
seniorů je potřeba, aby mohli být
převezeni do zdravotnického zařízení
a zpět. Je mi velice líto, že jsme se
s městem Roztoky nedohodli. Taxi
Kegell samozřejmě bude dál odvážet
seniory, kamkoli budou chtít, a bude
jim nápomocno při každém odvozu, ale
bez dotace a pomoci města Roztoky.
Ještě jednou se vám omlouvám. 
l
Kuželka František

TAXI KEGELL
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chceme poděkovat. Zejména děkujeme našim mladým organizátorům dětských soutěží, kteří na nekrytém prostoru
sportovního hřiště pomáhali dětem v plnění soutěžních disciplín a jejichž spolupráce
si velmi vážíme.
Kromě standardního úzkého okruhu organizátorů se mezi námi objevují i nové
tváře, a to je další věc, které si ceníme, a věříme, že je podstatným předpokladem pro
pokračování v této krásné tradici, která by
měla přinášet dětem radost ještě spoustu
let. Už ta představa, že prvním návštěvníkům této akce je dnes o jedenáct let více, je
krásná a zavazující. Jsme otevřeným spolkem, který ve svých řadách rád uvítá každého, kdo se na této akci chce podílet.
Ještě jednou bych chtěl jménem spolku
Čarodějnic poděkovat všem, kteří mají
svůj podíl na úspěšném průběhu letošních
Čarodějnic na Žalově:
Za finanční podporu: městu Roztoky,
panu Houserovi – autoservis, panu Pohlovi
– stavební firma, panu Bohatému – IMMOCAR, panu Procházkovi – PROKOS,
panu Šindelářovi – dům služeb Lidická,
panu Šnajdrovi – EUROCLEAN, panu
Žáčkovi – TOP ONE REALITY, paní Šveňkové a spol., paní Stokové – DESING
OUTLET, paní Plíhalové – školka Žirafa,
paní Michaele Brabcové
Za poskytnutí cen pro dospělé (rodiče):
panu Líbalovi – NOKIAN TYRES, společnosti AUTO ŠÍDLO

Vystupujícím: MŠ Spěšného, dětskému
tanečnímu souboru Lucie Kárové Hola
Bela, Odkvetlým Poupatům
Za zhotovení tradičně krásných čarodějnic: MŠ Přemyslovské, MŠ Havlíčkově,
Dětskému centru Žirafa
Za organizaci: Evě Uvarovové, Tereze
Cihlářové, Jiřině Roškotové, Bohdaně Bílkové, Michaele Matysové, Daně Blažkové,
Mirce Lešnerové, Monice Šnajdrové, Olze
Vavřínové, Monice Hojsákové, Jaromírovi
a Michalovi Roškotovým, moderátorce
akce – Kateřině Barčákové
Za soutěže pro děti: Vojtěchu Adámkovi, Elišce Běhounkové, Tomáši Bělohlávkovi, Haně Blažkové, Jiřímu Blažkovi ml.,
Anetě Caithamlové, Eleonoře Haiselové,
Monice Hrubé, Pavlu Jonášovi, Petru Jonášovi, Denise Kosíkové, Kateřině Krajinové,
Evě Lešnerové, Marcelu Mojžíšovi, Haně
Roškotové, Martině Studentské, Nele Uvarovové, Matyáši Vavřínovi
Žákům 9.B rovněž zajišťujícím soutěže
pro děti: Anetě Bromovské, Davidu
Horváthovi, Eriku Klepišovi, Haně Kudrnové, Kateřině Poživilové, Marii Runštukové, Filipu Staňkovi a Vojtěchu Tošnerovi.
Jsem si vědom, že tento seznam není
a nemůže být úplný, proto se předem
omlouvám těm, které jsem neúmyslně opomenul. Děkujeme všem a těšíme se na spolupráci s nimi v následujícím 12. ročníku.
Snad nám bude přát počasí a neztratíme
přízeň těch, pro které to vše podnikáme.
Jejich radost je naší největší motivací.
V zastoupení spolku Čarodějnic 

l

Jiří Blažek
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Pohádkový les

Poděkování:

Jako každý rok i letos jsme napjatě sledovali meteorologickou předpověď a doufali, že bude krásně, krásně a ještě lépe.
A jak už teď víme, bylo! Slunečné počasí přivedlo do lesa
opět spoustu malých špuntů s rodiči, prarodiči a sourozenci.
Necelé tři hodinky, během kterých se na stanovištích u zvířátek a pohádkových postaviček vystřídalo bezmála dvě stě
padesát dětí, utekly jako nic.
Spoustu dobrůtek, které děti získaly cestou
za svou odvahu, mohly doplnit propečeným buřtíkem u startu. Na louce bylo pro
ně připravené tradičně obří kolo, houpací
maxi kůň, zábavná tombola, hod na cíl
i velefigurky Člověče nezlob se. Nikoho
po cestě nezamotal pavouk do své sítě, ne-

sebrala čarodějnice ani nesežral drak.
Zkrátka, jako ve správné pohádce – všechno dobře dopadlo! Takže zase za rok,
na stejném místě, za stejného počasí? ...
l
těšíme se na shledanou! 
Za TOM 5208 Svišti

Celou akci podpořilo již tradičně
město Roztoky.

Poděkování:

Zdravím všechny (nejen) roztocké opičáky. Po zimním klidu se nám to začíná
opět rozjíždět se skvělou podporou města. Je zřízená pracovní skupina pod vedením paní Šlancarové, abychom odladili poslední kroky a koordinovali postup
stavby na tomto městském pozemku.

ČERVEN 2017

A s díkem nezapomínáme ani
na naše sponzory:
naším věrným sponzorem je
roztocká firma RENOVA, dále
žalovské Domácí potřeby Muller,
firma Autodíly Lukáš a Marek
Náhlovský a Autoservis Houser.

Jindra Zoufalá

Opičí dráha Na Vyhlídce se rozjíždí

Brzy začneme za pomoci dobrovolných hasičů kácet některé, A POUZE NEMOCNÉ,
stromy. Jakmile vyčistíme celý pozemek,
zpracujeme projektovou dokumentaci.
Od města máme přislíbenou zeminu
na srovnání největších nerovností. Od jednoho sponzora máme přislíbený plot a budeme tak moct opravit ten současný, který
spíše není, než je. Bezpečnost je pro nás primární. Pravděpodobně do konce června podepíšeme smlouvu s městem na výpůjčku
na dva roky, kde se zavážeme postavit a provozovat opičí dráhu s certifikovanými prvky.
Město zajistí TOIku, kterou bude pravidelně
vyvážet. Vymýšlíme maximálně bezúdržbovou variantu (minimum travního povrchu).

Poděkování za pomoc patří Vlaďce Drdové a jejímu týmu, členům
oddílu Kulíšci z Roztok a taky
všem, kteří přijeli z dáli menší
i veliké – Márovi, Týnce, Ondrovi
a Ondrovi…

Velké díky patří Petře a Hanymu Farghali,
kteří neztratili elán a tu těžkou káru pomáhají tlačit dál, a samozřejmě fanouškům,
kteří nám neochvějně drželi palce.
Prosím, kdo může jakkoli pomoci, budeme moc rádi. Vypadá to, že máme prakticky vyřešené nezbytné oficiality, a je čas
na práci. Výsledkem bude opičí dráha, která nemá ve Středočeském kraji obdoby.
Už se tedy blížíme mílovými kroky k realizaci a můžeme se těšit na slavnostní otevření.
Za Equilibrium Education (spolek nadšených opičáků) 
l

Jarda Kolcun

Děkuji panu místostarostovi Tomáši Novotnému, že mi
umožnil osobně se zúčastnit
pietní vzpomínky na příjezd
transportu smrti. A paní Anně
Pösingerové, která mě osobně
provázela. 
l
Václava Stárková

Smuteční oznámení
Dne 17. 5. 2017 zemřela po dlouhé nemoci paní Jana Dittrichová
z Tichého údolí. Rozloučení
proběhlo v úzkém rodinném
kruhu na Levém Hradci. Věnujte
jí, prosíme, tichou vzpomínku.  l
Děkuje rodina Dittrichova
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KULTURA
Co uvidíte na zámku
v Roztokách:
n Výstava

prací dětí z roztockých výtvarných kroužků ROZTOČ začíná na půdě
zámku v pátek 16. června
od 15 do 17 hodin. Prohlédněte si ji do pátku
23. června.

VELKÉ PRÁZDNINY na zámku v Roztokách
Dobrodružství začíná už před vysvědčením! DĚTI TĚŠTE SE!
Ve Středočeském muzeu bude v létě živo. Už teď si zapište
do svých prázdninových plánů, že na zámecké půdě pokračuje pátrání po osudu dívky Sajetty. Výstava Bratři v triku láká
malé animátory. V tvůrčích dílnách si školáci zhotoví čepici,
ponoří se do časů prázdnin v minulých stoletích a zjistí, čím
přední čeští grafici bavili děti.

n Grafičanka,

skupina předních výtvarných umělců,
dává nahlédnout nejen
do své tvorby, ale i do veselého života muzikantů.
Do neděle 27. srpna.

na letní byt. Své dojmy zaznamenáte do zápisníčku, který si odnesete domů.

Grafičanka dětem

Ve středu 3. a ve čtvrtek 4. srpna školáky
pobaví společnost předních českých grafiků, skvělých muzikantů. Před 45 lety založili kapelu Grafičanka a pro potěšení si
hráli hlavně swingové melodie. Vykročíte
ve stopách této vtipné party a zjistíte, že její
členové mysleli i na děti. Také pro ně tvořili s humorem sobě vlastním.

Co si vyzkoušíte:
n Kdo

ještě nestihl seznámení s Bratry v triku
na výstavě o nejslavnějším
studiu animovaného filmu
u nás a nezkusil si animaci,
což malé návštěvníky baví,
má šanci už jen do
9. července!

nS

nejstarším módním doplňkem se setkáte na výstavě Klobouky. Uvítá vás
do neděle 30. července.

Těšte se:
n Na

výstavu Lidové
podmalby na skle. V Malé
výstavní síni zámku začíná
jejich výstava ve čtvrtek
10. srpna. Unikátní sbírka
podmaleb Středočeského
muzea představuje jeden
z okruhů lidového umění,
který inspiroval k vlastní
tvorbě i Z. Braunerovou.

Léto se Sajettou
Na prázdniny v klobouku

Na zámek se vypravte ještě dříve, než školní zvonek odstartuje prázdniny, ve čtvrtek
28. a v pátek 29. června a vezměte si s sebou starý klobouk nebo čepici. Lektorka
vám poradí, jak je proměnit v nové modely.
Pokrývka hlavy ochrání před sluncem
nebo chladem, ale taky o svém nositeli ledacos prozradí. Holčičky se rády parádí,
kluci chtějí mít šmrnc. Na výstavě Klobouky získáte spoustu informací, které se vám,
módním tvůrcům, budou hodit.

Zápisník z roztockých vil

Prázdninová dopoledne v úterý 18. a ve středu 19. července vás vrátí o dvě staletí zpět
a užijete si volno jako děti, které na přelomu
19. a 20. století jezdily do roztockých vil

Na archeologickou výstavu Jmenuji se Sajetta – svět prvních zemědělců můžete zajít
kdykoli od středy do neděle. Ale hned si
raději zaškrtněte v kalendáři dopoledne
ve středu 23. ve čtvrtek 24. srpna a na samém konci prázdnin ještě středu 30. a čtvrtek 31. srpna. Pokusíte se zvládnout dovednosti jako Sajetta dívka z mladší doby
kamenné.
Využít můžete jeden půlden (Na prázdniny v klobouku 10–12hod., ostatní vždy
9–12 hod.), ale raději oba dny, protože každé dopoledne se bude dělat něco jiného.
(Školáci dílny zvládnou bez doprovodu rodičů.) Jinými slovy: jeden den si uděláte čepici, druhý den třeba klobouk a podobně!
Objednejte se na pokladna@muzeum-roztoky.cz tel. 233 029 060 a hlaste se do tvůrčích dílen, vhodné jsou pro děti od 7 let.
l
Cena dopolední dílny 100 Kč.
Daniela Kupsová

A pro štěstí…
V areálu zámku uzavře
do konce července sňatek
šest párů. Třeba se vám
poštěstí spatřit krásnou
nevěstu. Vidět svatbu totiž
l
nosí štěstí! 
Daniela Kupsová
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Začala 24. Letní keramická plastika
Působivé divadlo mezi historickými zdmi
Četné příznivce má mezi návštěvníky
Středočeského muzea v Roztokách Letní
keramická plastika. Letos se mezinárodní
přehlídka sochařské tvorby otevřela
v areálu zámku 24. rokem.
A těch, kteří si nenechají ujít
působivé divadlo na pozadí renesanční památky, je stále víc.
Volné plochy a komorní zákoutí umožňují kurátorům výstavy Petru Ladovi a Milanu
Hlavešovi objekty překvapivě
umístit. Tentokrát se tu sešla
téměř třicítka autorů. Do Roztok přivezli své aktuální práce,
v některých případech zhotovené speciálně pro tuto přehlídku pod širým nebem. „Se
známými osobnostmi sochařské tvorby se na nádvořích,
v parku, ale i v bývalém vodním příkopu potkávají tvůrci
z jiných oblastí vizuálního

umění a také jejich mladí kolegové, nedávní absolventi vysokých škol,“ přibližuje atmosféru Milan Hlaveš. Společně
s českými autory představuje
svá originální díla např. Tets
Ohnari z Japonska, výtvarníci
z Německa a ze Slovenska.
Letní keramická plastika trvá
do úterý 31. října 2017.
Středočeské muzeum je otevřeno od středy do neděle,
od 10 do 18 hodin.
Aktuální změny:
www.muzeum-roztoky.cz  l
Daniela Kupsová
propagace SM
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KULTURA
KULTURNÍ KALENDÁRIUM – ČERVEN–ČERVENEC
14. 4. – 27. 8.

Grafičanka 1972–2017, hudební legenda české grafiky

Středočeské muzeum Roztoky

24. 2. – 9. 7.

Bratři v triku 70 – unikátní výstava Studia Bratři v triku
Nejúspěšnější a nejstarší české studio kresleného filmu

Středočeské muzeum Roztoky

9. 3. – 30. 7.

Klobouky – historie a současnost módního doplňku

Středočeské muzeum Roztoky

20. 4. – 22. 10.

Jmenuji se Sajetta Svět prvních zemědělců – výstava

Středočeské muzeum Roztoky

10. 6. – 31. 10.

24. Letní keramická plastika

Středočeské muzeum, Roztoky

16. 6. – 23. 6.

Výstava prací dětí z výtvarných kroužků ROZTOČ
Vernisáž 16. 6. od 15.00 do 17.00 hod.

Středočeské muzeum, Roztoky

16. 6. – 18. 6.

Výstava Cestou necestou – společná výstava výtvarných kroužků
Sdružení Roztoč. Od:10.00–17.00 hod.

Půda Středočeského muzea,
Roztoky

17. 6.
So

Loutkové divadlo Manetka – O Honzovi z Číčovic II
Od: 14.00 hod. a 16.30 hod.

Zámek v Úholičkách

20. 6.
Út

Jarní koncert – Evropou v proměnách času
Účinkuje komorní smíšený pěvecký sbor ROSA
Od: 19.00 hod.

České muzeum hudby,
Karmelitská 388/2, Praha 1

22. 6.
Čt

Zahradní slavnost – společná oslava přicházejícího léta.
Více na www.roztoc.cz

Louka u Levého Hradce, Roztoky

23. 6.
Pá

Koncert roztocké hudební skupiny La-Vrz, předtančí dětská taneční
skupina Lucie Kárové Šrámkové. Od: 17.00 hod.

Občerstvení U Šraněk,
Plavidlo 86, Roztoky

24. 6.
So

Dokopná 2017 a koncert skupiny TYP
Od: 9.30 a 19.00 hod.

SK Roztoky, fotbalové hřiště

1. 7.
So

Plavba parníkem Roztoky-Nelahozeves a zpět
Více na http://www.roztoky.cz/kulturni-kalendar

Roztoky

28. 6. – 29. 6.

Na prázdniny v klobouku – dílnička pro děti od 7 let.
Od: 10.00 do 12.00 hod., každý den

Středočeské muzeum, Roztoky

18. 7. – 19. 7.

Zápisník z roztockých vil – dílnička pro děti od 7 let.
Od: 9.00 do 12.00 hod., každý den

Středočeské muzeum, Roztoky

24. 7. – 28. 7.

Cirkus pod širým nebem – Letní příměstský tábor pro pokročilé
i začínající žongléry. Více na www.roztoc.cz

Louka na Levém Hradci, Roztoky

29. 7. – 30. 7.

Cirkusové workshopy – cirkusový workshop pro dospělé, začátečníky
i pokročilé. Přihlášení na www.roztoc.cz

Louka na Levém Hradci, Roztoky

2. 8. – 3. 8.

Grafičanka dětem – dílnička pro děti od 7 let.
Od: 9.00 do 12.00 hod., každý den

Středočeské muzeum, Roztoky

Výstava obrazů akademického malíře Karla Marxe
V neděli 9. března se v Husově sboru Církve
českosl. husitské v Roztokách konala vernisáž obrazů, grafik a dřevorytů akad. malíře
Karla Marxe (1928–2016). Žil v Roztokách,
v minulých letech jsme mu uspořádali 2krát
výstavu v našem Husově sboru. Dle odbor-
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níků patřil k umělcům, kteří „malují a kreslí
celý svět“. „Krajiny, rozhovory v nich, sochy
a pomníky, biblické náměty, komedie del’arte, ta všechna témata existují současně vedle
sebe a v sobě.“ (J. Nešetřil). „Častým motivem jeho děl jsou konflikty mezi věčným

ideálem a hrubou skutečností současného
světa.“ (W. A. Erdle).
Výstava potrvá do listopadu a je prodejní.
Návštěvní den: neděle 10–12 hod., čtvrtek
l
14–16 hod. nebo tel. 220 951 051 
Jarmila Kučerová

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

KULTURA

Městská knihovna informuje

Nabízíme vám výběr z nových knih, zakoupených do městské knihovny během měsíce května 2017.
BELETRIE

DETEKTIVKY

PROGRAM V ČERVNU:

Baume, S., Jasno lepo podstín zhyna
Keleová-Vasilková, T., Okénko do snů
Pratchett, Terry, 1948–2015. Pastýřská koruna (Poslední kniha milovaného autora
humorné fantasy)
Roberts, N., Srdce rebelky
Michie, D., Pes Jejího Veličenstva a jeho
mise
Munro, A., Už dávno ti chci něco říct

Kallentoft, M., Páté roční období
Nesbo, J., Žízeň
Penny, L., Oživlý kámen

14. 6. Hravé čtení s Adélou (16.15 – 17.15)

HISTORICKÉ

Gabaldon, D., Panicové
Jacq, Ch., Nefertiti : Sluneční stín
Niedl, F., Ve službách mocných
Vondruška, V., Husitská epopej V.

V červenci a srpnu bude opět letní provoz.
Pondělí 12.00–18.00
Úterý 9.00–15.00
Středa zavřeno
Čtvrtek 12.00–17.00
Pátek zavřeno

PRO DĚTI

Snicket, L., Řada nešťastných příhod
Peroutková, I., Anička v zahradě
NAUČNÁ

Mára, J., S Jirkou do světa (poslední kniha
s Jirkou)
Mertlík, V., Habsburkové: nelehká samota
trůnu
Wanatowiczová, K., Miloš Havel – český filmový magnát

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

Mgr. Michal Špaček

JUST DO ART

HLUBINY NA NEBI OCEÁNU
20. výstava Ateliéru JoE

foto: Jiří Krupka

27. 6. 2017 / 17 hodin / vernisáž
28. 6. 2017 / 13–19 hodin / výstava a zápis
Zveme Vás srdečně na 20. výstavu děl studentů Ateliéru JoE.
Ve středu 28. 6. možnost zápisu na studijní
rok 2017/2018 v době od 13 do 19 hodin.

foto: Jiří Krupka

Korály, Ema Vorlíčková, 10 let

foto: Jiří Krupka

Hlubiny, Eliška Panenková, 15 let

Ateliér JoE
Tyršovo náměstí 1731/9
Roztoky

Vznášení, Jáchym Kubánek, 10 let

ČERVEN 2017

foto: Jiří Krupka

foto: Jiří Krupka

Medúza, Johana Tichá, 13 let

Atlantik, Štěpánka Lajnerová, 13 let
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Studio Po špičkách z Kolína do Hronova!
jevištního výrazu a zároveň vyzdvihli i situační nápaditost a určitou společenskou nadčasovost choreografie.

Choreografie MEZI ŽIDLEMI získala po účasti v Galavečeru XXII. OTEVŘENA
v Kolíně nominaci lektorského sboru do programu prestižní mezidruhové
divadelní přehlídky 86. ročníku mezinárodního festivalu amatérského divadla
JIRÁSKŮV HRONOV 2017.

Tanečnice Studia Po špičkách Alena Pižlová,
Vendula Bromovská, Barbora Součková,
Klára Krejčiříková a Alžběta Rajmonová si
nejprve vytančily na Celostátní přehlídce pohybového divadla a pantomimy XXII. Otevřeno (28. až 30. dubna 2017) zařazení
do dramaturgie slavnostního Galavečera,
ve kterém se kromě dalších pěti vybraných
souborů představil jako performer například

Na samém konci letošního dubna to
však nebylo jediné vystoupení Studia
Po špičkách. Kromě „kolínské“ 2. skupiny se také 3. a 4. skupina účastnila jako
host výročního představení spřáteleného
Tanečního studia Černý most, které se
konalo 27. dubna 2017 v Kulturním
domu Kyje. Tanečnice studia Po špičkách zde zatančily kromě Mezi židlemi
i choreografie Moment elektronické existence a nejnovější Barevný vítr.
Tyto a další choreografie nové choreografie Studia Po špičkách můžete
na vlastní oči vidět na slavnostním zakončení školního roku 2016/2017, které
se bude pod názvem Tanec v trávě konat 16. června 2017 od 18.30 pod Holým vrchem v tzv. „Roztockém sadu“,
po němž bude následovat Taneční setkání jako volný tanec pro všechny. Podrobnosti naleznete na www.tspospicl
kach.cz. Jste srdečně zváni! 
Zuzana Smugalová

i držitel Ceny Thálie 2016 český mim Radim
Vizváry nebo německá Divadelní skupina
Bodecker & Neander. Mezi diváky pak seděla
mezi jinými osobnostmi i legenda českého
moderního tance a pantomimy a také zakladatel legendárního VUSu František Pokorný.
On i další členové lektorského sboru ocenili
na choreografii Mezi židlemi především čistotu tanečního projevu dívek a přirozenost

INZERCE

STAÈÍ

ZAVOLAT

ÁME
HLED ODNÍ
H PCE
OBC
TU
ZÁS

AŽ

70.000 KÈ

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

840 111 177

WWW.SMARTPUJCKA.CZ
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V SOBOTU

24. 6. 2017

SE USKUTEČNÍ

na fotbalovém hřišti

KONCERT SKUPINY

TYP

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

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Školní okénko
Vážení rodiče, blíží se závěr školního roku, což znamená, že
se ještě naposledy na začátku června otestujeme z různých
předmětů a napíšeme pár závěrečných testů. Snad se všem
zadaří si známky vylepšit a pak hurá na školní výlety a školy
v přírodě.
Ve čtvrtek 22. června se ještě slavnostně
rozloučíme s devátými ročníky v sále naší
ZŠ, popřejeme jim mnoho úspěchů v dalším studiu a pak už jen v pátek 30. 6. rozdáme všem dětem závěrečné vysvědčení.
A zase je jeden školní rok za námi.
Hodně sluníčka o prázdninách a šťastnou ruku při výběru dovolené Vám všem
přeje
Věra Zelenková

Škola v přírodě ve Sloupu

Na školu v přírodě jsme vyrazili do Sloupu
v Čechách. Bydleli jsme v překrásném herberku u Tomíků a na hlavní jídlo jsme chodili k panu Studničkovi, který nás rozmazloval různými dobrotami. Sami jsme si
nakupovali, chystali snídaně a večer jsme si
pekli buchty a smažili palačinky. Chodili
jsme po místních přírodních i historických
památkách, kde jsme se učili v přírodě.
V Boru jsme navštívili dva sklářské provozy, abychom měli možnost porovnat, jak
pracují skláři v malé či větší sklárně. Také
jsme byli ve sklářském muzeu, na rozhledně a také na skalním hradě. Celý týden se
nám vydařil, i počasí se umoudřilo, nakonec se nám ani nechtělo domů.
4. A a J. Ramdanová

Výprava devátá – na Konopiště

Naše předposlední výprava nás zavedla
do Benešova, odkud jsme zamířili přes zámecký park na Konopiště. V parku jsme
zjistili, že se tu koná mistrovství světa discgolfistů, což je velice zajímavý, poměrně
neznámý sport, který je kombinací golfu
a házení speciálním talířem na drátěný
koš. Všude kolem nás byla spousta závodníků z cizích zemí, podařilo se nám je vyzpovídat, a tak splnit podmínky soutěže
pro veřejnost. Protože jsme do parku dorazili časně a stali se jedněmi z prvních
soutěžících, stihli jsme vyhrát celkem
9 z 10 cen. Pak nás už čekala paní průvodkyně a my si v klidu prohlédli celý zámek,
pozdravili medvěda Jirku, pávy v růžové
zahradě, jeleny v obůrce a, ještě než se
rozpršelo, jsme se vydali na zpáteční cestu. Teď nás čeká již poslední závěrečná
dvoudenní výprava na Sázavu a v červenci
pak tábor.
Poutníci z kroužku Putování

ČERVEN 2017

před dvěma lety. Znovu se potvrdilo, že škola Lingua je vskutku velmi dobrá, byli jsme
moc spokojeni a děti nadšené ze své paní
učitelky. Po škole zbylo ještě mnoho času
prohlédnout si památky. A že jich tam je!
V podstatě celé centrum je velmi staré,
pěkné a zajímavé. Navštívili jsme hrad –
pevnost, jejíž románské interiéry nás uchvátily: v impozantní katedrále sv. Ruperta, patrona celého města, i v muzeu Naturhaus,
které je kombinací přírodovědného muzea
a IQ parku. Dětem se tam moc líbilo a odpoledne, jinak deštivé, bylo tím pádem velmi hravé a poučné. V krásném zámku Mirabell jsme měli možnost poslechnout si
koncert vážné hudby, patřičně jsme se „vyoblékali“ a v mramorovém sále zámku si

Jak jsme vyhrály dívčí
fotbalový turnaj
Počasí nám v neděli 14. 5. 2017 přálo, a tak
jsme vyrazily na fotbalový stadion Dukly
Praha v Dejvicích, kde měl od 10 do 14 hod.
proběhnout „Dívčí fotbalový turnaj škol“.
Bohužel tým ZŠ Roztoky se sešel v malém
počtu (Lucie Drgová, Lucie Čížková a Isabela Havránková), a tak jej doplnila vydatná posila z Horoměřic (Ema Škroňová) a ze
Suchdola (Adéla Kalousová).
Hrálo se na malém hřišti, takže 5 hráček
bylo tak akorát. Bojovaly jsme s vervou a nakonec se nám podařilo vyhrát pro ZŠ Roztoky 1. místo. Přivezly jsme tak domů krásný
pohár. Škoda, že nešel rozdělit, protože část
by jistě patřila ZŠ Horoměřice a ZŠ Suchdol.
Co naplat, holkám patří alespoň velký dík.
P.S. Díky pane učiteli Mgr. J. Heinzi
za přípravu z basketbalu. Poučka „ruce patří na míč“ a „jdi po míči“ se mi v bráně
moc hodila. Na hřišti jsem si sice musela
opakovat „nohou“, ale i tak jsme to daly!
Perfektně bylo zajištěné chlazení našich
uřícených hlav – kýbl s vodou a zmrzlina
od mamky přišla také vhod. Prostě mega
super akce. Díky!
Isabela Havránková s maminkou

Salzburg aneb Sprechen
Sie Deutsch?
V květnu vyjelo 13 dětí a 3 učitelky ZŠ
do krásného města Salzburg. Všem se nám
tam ohromně líbilo, vůbec se nám nechtělo
domů. Přečtěte si, proč tomu tak bylo.
Děti měly možnost trávit čtyři dopoledne
ve škole, procvičit si, co už umí, a naučit se
mnoho nového. Se školou Lingua máme
výborné zkušenosti již z pobytu ve Vídni

vychutnali Mozarta a Bacha. Mirabell je obklopen pohádkovou zahradou s úchvatným
výhledem na bělostnou pevnost na kopci
a také na hory s bílými vrcholky, s modrým
pozadím nebe a rozkvetlou zahradou – neuvěřitelné. Ale to není ještě všechno.
V dalších dnech jsme vyjeli lanovkou
na horu Untersberg a vyšlápli ještě kus
na samý vrchol, pohráli si se sněhem a svezli se na bundách dolů z kopečka k lanovce.
Cestou z Untersbergu jsme udělali zastávku
v zámku Hellbrunn a prohlédli si jeho půvabné zahrady. Soustava laškovných fontán – vodních hrátek – nás pobavila, protože to, co na nás zůstalo suché po koulování
a hrách ve sněhu, to jsme skropili ve fontánách. Naštěstí byl den velmi krásný, a to se
to pak cáchá. Po škole a výletech jsme se
rádi vraceli do hostelu, který se hotelu zcela
vyrovnal tím, jak nám chutně vařili a velmi
pěkně se o nás starali. MHD jsme využívali
denně a hojně díky salzburské kartě, která
je velkorysá a pokryje MHD i leckteré vstupy do památek. Čas letí neúprosně rychle,
jen neradi jsme se uprostřed nádherného
slunečného dne loučili s krásným městem.
Děkujeme, že jsme měli tuto možnost částečně díky ČSA, které poskytlo finance
na výuku, částečně i městu Roztoky,  ➔
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které zafinancovalo dopravu, no a rozumný
zbytek už byl na rodičích. Opravdu to stálo
za to, to je jisté.
Za všechny nadšené z výletu
Petra Zwinzová

Dobrý deň! Do videnia!

Ve dnech 15. až 19. 5. navštívili naši školu
žáci ze Slovenska. Akce se uskutečnila
v rámci výměnného pobytu mezi ZŠ Roztoky a ZŠ Poprad. Tyto pobyty organizuje
naše škola již od roku 2011.
Žáci z Popradu si prohlédli naši školu,
krátce navštívili výuku, seznámili se s prací
našich žáků ve škole. V Roztokách jsme jim
ukázali nejznámější pamětihodnost Levý
Hradec a pozvali je na bowling. Během
dvou vycházek po Praze mohli v doprovodu
našich žáků obdivovat památky Malé Strany

i Starého Města, rozhlédli se z Mostecké
věže a projeli na parníku po Vltavě. Na závěr jsme společně naplánovali celodenní
výlet do okolí Prahy (Konopiště, hřebčín
Favory). Počasí nám velmi přálo, celý týden
se velice povedl a všem moc líbil. Nejdůležitější však bylo navázání nových přátelství.
Touto cestou bych také chtěla poděkovat rodičům z hostitelských rodin, kteří se o děti
z Popradu vzorně starali.
Za ZŠ Roztoky
J. Mlynárová

Kendo a naginata

Ve středu 15. 3. nás navštívili Tomáš Deket
a David Ladman, kteří chodili kdysi do naší
školy. Jsou velice šikovní, odvážní a velmi nebezpeční. Cvičí totiž stará japonská samurajská bojová umění – kendo a naginata. Bát se

jich ale nemusíte. Ukazovali nám zbroj, postoje, základní kroky, základní útočné pozice.
Vysvětlovali nám původ bojových umění,
jaké zbraně a proč se používaly, jaké ctnosti
musí mít řádný bojovník – jako je úcta k mistrovi, ke svému soupeři i sám k sobě. Se
zbraněmi jsme si mohli vyzkoušet různé postoje a údery. Bylo to velmi zajímavé, vypadalo to snadně, ale pak se ukázalo, že to zase tak
snadné není. Oba nám vyprávěli o svých mistrech, o tom, že naginata je zbraň, se kterou
cvičily spíše ženy, což nás překvapilo, dále
o staré paní z Japonska, která s nimi cvičí
a které je již více než 80 let. Je to velice zajímavý sport, který se vlastně stane takovou cestou života. Chtěli bychom oběma, Davidovi
i Tomášovi, poděkovat. Moc se nám s nimi
prožitý čas líbil a bylo to opravdu zajímavé. l
Třída 4. A

Další rok ve Václavce
I v Hlídání Václavka pomalu končí další
školní rok. Byl to rok pestrý, hodně jsme
toho prožili, viděli a snad se i naučili.
Máme vždy pocit, že sotva si zvykneme
na nové osazenstvo – rok se chýlí ke konci.

Tak to letí dospělým. Děti jsou flexibilnější,
žijí víc tady a teď a zrovna ty letošní byly
spokojené po pár dnech:)
Na jaře jsme měli jarní témata – poznávali jsme jarní kytičky, sledovali probouze-

jící se přírodu. Zajímavý byl celodenní
výlet do ZOO. Rodičům jsme připravili
besídku na Velikonoční dílničce, naučili
jsme se spoustu básniček a písniček s jarní
tematikou. Děti si nazdobily vajíčka na ně-
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kolik způsobů, složili jsme velikonoční košíček a nejen tatínci se naučili plést pomlázku „z osmi“. Už chystáme Rozlučkovou
pohádkovou zahradní slavnost v červnu.
To je vždy velká akce se soutěžemi, skákacím hradem a opékáním buřtíků na zahradě. Pro nás s nostalgií, že nám děti odcházejí do dalších zařízení. Naštěstí Roztoky
jsou „malé“ a vídáme se s nimi nadále.
V květnu ještě stihneme výstavu animovaných filmů Bratři v triku na Zámečku
spojenou s vyráběním a v červnu máme
objednané představení v divadle Spejbla
a Hurvínka.

Nabízíme celoprázdninový provoz i pro
neškolkové děti, více se dozvíte na mailu
hlidanivaclavkazavináčcentrum.cz, kde
Vás i rádi informujeme o volných místech
na příští školní rok. Pro nás to bude
8. provozní sezona se stabilním malým
kolektivem hlídacích tet. Těšíme se na vás
i vaše děti, návštěva po domluvě možná
kdykoli.
Děti s námi mají pondělky plavecký
kurz, úterky je vozíme na exkurze do stájí
ke koním. Denně jsme venku na zahradě
nebo na procházce.

l

Mgr. Irena Čermáková
www.hlidanivaclavka.webnode.cz

Zprávy ze Sdružení Roztoč
Zápis do kroužků a kurzů
ve školním roce 2017/18
S koncem školního roku se pomalu blíží i vyhlížení toho dalšího. Jak se do kroužků zapsat
a co se chystá?
Navštěvujete kroužek v roce
2016/17 a chcete příští rok pokračovat? Dejte vědět svému
lektorovi.
Chcete se nově přihlásit
do kroužku či kurzu? Budete
moci od 10. června přes formulář na webu www.roztoc.cz.
Rozvrh se stále sestavuje, ale
jisté již je, že se po půlroční pauze znova otevře Sboreček, s novou lektorkou Janou Vöröšovou.
Jana Vöröšová vystudovala
skladbu na Hudební fakultě
AMU a poté absolvovala mnoho
stáží v zahraničí např. Koninklijk Conservatoire Brussel nebo
v Paříži. V současné době je součástí orchestru BERG, skládá
například i pro zpěvačku Radůzu, je korepetitorkou na konzervatoři Duncan Centre. V Roztokách jste se s ní mohli seznámit
skrze letošní korunovační píseň
pro Královnu masopustu, kterou
pro tuto příležitost složila.
Další znovu otevření chystá
kroužek Kapela s novým lektorem Davidem Lomičem, který
zároveň nabídne nově i výuku
Akordeonu. David je hudebník, především akordeonista,
ale jeho hudební záběr zahrnuje i kytaru, flétnu, klavír, saxofon a perkusní nástroje. Působí
například v kapelách Der Šenster Gob a Tygroo. Je absolventem hudební konzervatoře Ja-

roslava Ježka. Výuku hry
na Příčnou flétnu pro začátečníky i pokročilé nabídne od září
Jan Machat, flétnista a sólový
pikolista České filharmonie, žijící v Roztokách.
Svatojánská zahradní slavnost
22. června na louce u Levého
Hradce
Srdečně vás zveme na oslavu přicházejícího léta a zakončení letošního školního roku. Na zahradní
slavnosti budou jako každý rok
děti z roztočích kroužků prezentovat svou celoroční práci. Těšit se
můžete na vystoupení hudebních, dramatických a tanečních
kroužků, i na slavnostní promítání nových filmových přírůstků ze
Studia Anima Roztoč.
Bližší informace k programu
slavnosti naleznete na stránkách
www.roztoc.cz
Cirkus pod širým nebem –
letní příměstský tábor
24.–28. července 2017
Letní příměstský tábor nového
cirkusu pro začínající i pokročilé
artisty. Během týdne budeme
rozvíjet cit pro balanc, koordinaci pohybu a společně budeme
překonávat své limity. Věnovat
se budeme stojkám, závěsné akrobacii, žonglování a pozemní
akrobacii.
Pro koho: Pro děti a mládež
od 10 do 16 let, pro úplné začátečníky i pokročilé
Termín: 24.–28. července 2017
Místo konání: v cirkusovém
stanu na louce na Levém Hradci
v Roztokách-Žalově

Program:
Pondělí–pátek 9.00–17.00
v pátek se bude konat společné
vystoupení od 18.00
Každý den začneme společným rozcvičením a protažením
těla. Posléze se zaměříme na jednotlivé cirkusové techniky.
Vaše dítě bude mít možnost si
během prvního dne vybrat techniku, které se bude chtít nejvíce

věnovat. Společně také připravíme krátké představení, které budou děti prezentovat na konci
celého týdne. Cvičení bude proloženo obědovou pauzou a hrami pro skupinu.
Lektoři: tanečnice, performerka
a akrobatka Alžběta Tichá, tanečník, ekvilibrista a mim Jan Jirákl
Kateřina Korychová

za Sdružení Roztoč

INZERCE

Příměstský tábor
Robinson v Roztokách

Pro děti
již od
5ti let

Cena: 2890 Kč/5 dní
Programy: Lov Pokémonů naživo
a Sportovní týden“ + super výlet v ceně

Rezervujte co nejdříve!
www.ckrobinson.cz
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SPORT
DOKOPNÁ 2017
Sobota  24. 6. 2017  
Bude probíhat formou turnaje
v malé kopané na dvou hřištích
velikosti poloviny fotbalového
hřiště.
Do turnaje se mohou přihlásit mužstva, složená z hráčů nad 15 let.
Předpokládaný počet přihlášených mužstev je 8. Max. počet
mužstev je 10. Startovné je
700 Kč/mužstvo.

Prázdniny v pohybu
Všichni máme samozřejmě nárok na odpočinek, který je zdravý a prospěšný …
ale nic se nemá přehánět, a proto po prvním červencovém svátečním týdnu začneme v pondělí 10. 7. 2017 s LETNÍMI KURZY – ty jsou určené pro všechny děti
ve věku 4–15 let, i pro ty tenisem nepolíbené, a budou probíhat v areálu na Žalově každý všední den až do konce prázdnin – náplní bude kromě tenisu i fotbal,
florbal, vybíjená, cyklistika, výlety a k odpočinku nám poslouží připravený bazének – děti můžete přihlásit nejen na celý turnus, ale i na jednotlivé dny – více
na http://www.tenis-skola.cz/sportovni-akce/akce/ nebo sramek@tenis-skola.cz.

Prezentace 9.30–9.45 hod.
Prosím dodržet.
Mužstva se mohou hlásit u Tomáše Novotného, a to buď osobně,
nebo na tel. čísle 606 694 282.
Současně budou probíhat vložená
utkání mužstev žáků a přípravek.
Určitě se dostane i na minipřípravku.
Začátek cca 10.00 hod.
Fotbalové hřiště SK Roztoky
Občerstvení zajištěno, grilované
maso, klobásy apod.
Večer vystoupení hudební
skupiny TYP
Pravidla:
Počet hráčů 6 + 1
Zákaz startu hráčů za dvě a více
mužstev!
Hrací doba 15–20 min.
Profesionální rozhodčí
Ostatní na místě před začátkem.
l


Ještě něco málo k historii tenisu: první
zmínky o hře, ze které se tenis postupem
času vyvinul, se datují již do středověké
Francie. Poté se s různými obměnami a vylepšeními hra provozovala zejména v Anglii a Francii. Roku 1875 si nechal Angličan
Walter Clopton Wingfield patentovat hru
zvanou tenis a v červenci roku 1877 se
ve Wimbledonu konalo první mistrovství.
Hra je to krásná a všestranně rozvíjí fyzic-

kou i psychickou stránku člověka. Pokud si
chcete tenis vyzkoušet nebo se v něm zlepšit, neváhejte se na nás obrátit.
Přeji všem příjemný čas dovolených, dětem pohodové prázdniny a já se na vás
budu těšit v areálu na Žalově – celé prázdniny tam budu k dispozici já nebo můj kolega trenér Filip Zemina. 
l

(ale cítím se na 20 let). Láska je život.
Tel. 00385 0989767549, 733 298 507

pružné pracovní doby (otevírací doba:
Po–So 9.30–18.00).
Kontakt: kariera@pompo.cz, tel. 737 279 013

Jan Šrámek

Tenis Žalov

Soukromá inzerce
n PRONAJMU

NEBYTOVÝ PROSTOR
obchod 22 m2, pasáž Tyršovo nám. Roztoky. Tel. 603 851 651
n Hledám

jeden pokoj Roztoky a okolí se
společným použitím kuchyně a příslušenství. Vítaná osoba, která kvůli zdraví potřebuje pobyt u moře v létě u mě na Istrii.
Tel. 721 724 548
n Hledám

pronájem menší prostory (garáž
atp.) pro zřízení dílny (elektřina, ideálně
i voda). Do 2000 Kč/měsíc. Tel. Havlík
724 568 964

n Hledám sympatickou ženu, která by ráda

trávila léto u mě u moře na Istrii. Jsem
moudrý, inteligentní sportovec, je mi 71 let
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n Vícečlenná

rodina hledá hospodyňku
pro dlouhodobou a pravidelnou dopolední
výpomoc v domácnosti Roztokách.
Tel. 724 67 2025 nebo 775265332

n Poptávám

staré (70 let a více) hřebenáče – letecké nebo podobně. Prosím nabídněte. Děkuji. aspaceegg@gmail.com,
735 799 806
n Přijmeme prodavačku/prodavače do pro-

dejny POMPO hračky v Roztokách. Možný
i poloviční úvazek. Požadujeme: příjemné
vystupování, základní znalost PC. Nabízíme: příjemné pracovní prostředí, možnost

n Letošní

včelí med – jarní květový (přímo od včelaře) obdržíte na adrese Vidimova 607, Roztoky. Vhodné předem zavolat na tel. 220 911 665 (možno i večer).
n Pekárna

v Roztokách přijme na pozici
provozního nového spolupracovníka.
Bližší informace na tel. 777 311 513

n Rodina

se dvěma dětmi koupí v Roztokách 3+1 (3+kk) do 4 mil. Jsme přímí zájemci. Tel. 602 155 656


l
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Jste člověk, kterého zajímá,
jaká práce je za ním vidět?

Pomáháte rád (a) lidem?
Hledáte smysluplnou práci?
Pak neváhejte a přijďte mezi
nás!
Jsme soukromé pobytové zařízení,
domov pro osoby
s Alzheimerovou chorobou
a jinými typy demencí.
V současné chvíli hledáme
nového kolegu nebo kolegyni na
pozice:

Zdravotní sestra/bratr
Pracovník v sociálních
službách
Pomocná síla provozu
Kuchař
Zahradník
Recepční
Nabízíme práci v organizaci, která
poskytuje kvalitní péči, příjemné
pracovní prostředí, stabilní finanční
ohodnocení, podporu ve vzdělávání,
ubytování a další firemní benefity.

Pro více informací volejte na tel.
číslo: +420 775 170 210, své
životopisy zasílejte na email:
roztoky@domovalzheimer.cz
Domov Alzheimer Roztoky o.p.s.
Nádražní 1640, 252 63 Roztoky
ČERVEN 2017
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PŘIPRAVTE SE NA LÉTO!
Kompletní servis autoklimatizací,
servis, opravy, plnění, dezinfekce.

Objednání servisu klimatizace:
Miroslav Vejbora +420 731 862 462
Tomáš Pražák +420 603 172 954
PNEUSERVIS: +420 220 911 128 | AUTOSERVIS: +420 233 910 042 | PRODEJNA: +420 220 515 853
Prodej pneu a disků za internetové ceny!

www.superpneu.cz

www.autohouser.cz

