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Ani o prázdninách neustal proud katastrof a násilností po celém světě. Stačí si projít novinové titulky za první dva červencové týdny. Nemine den, aby někde ve světě po desítkách
a po stovkách úplně zbytečně neumírali nevinní lidé včetně
dětí.
Když si to porovnám s událostmi, které budí vášně u nás
v Roztokách, začínám mít pocit, že nás možná tak trochu pálí
dobré bydlo. Ne že by nebylo na co nadávat a co zlepšovat, ale
možná si jednou na dnešní dobu vzpomeneme jako na krásné časy, kdy jsme ještě
mohli normálně žít beze strachu.
Žabomyší spory a lapálie, kterými si kazíme život, skutečně nejsou fatální. Zaplať
pánbůh tu ještě nevybuchují nálože v metru, žádný vražedný kamion ještě neprojel
pěší zónou, armáda nechystá převrat a v ulicích se nestřílí.
Jistěže ani my nežijeme v ideálním světě, život nám otravuje plejáda blbostí a blbů,
špatných rozhodnutí a nařízení a já nevím čeho všeho ještě. Ale přesto bych řekl, že
jsme trochu zpohodlnělí, namlsaní a s odpuštěním nenažraní. Na to, co už člověk
má, si rychle zvykne a začne to považovat za samozřejmost, na kterou má právo
a nárok. A nejenže popuzeně nese, když mu na tyto „jistoty“ někdo sáhne, naopak
chce stále víc a mít se líp.
Ano, je to lidská přirozenost a já se nad tím nikterak nepohoršuji. Pouze to konstatuji a myslím si, že je prospěšné občas si to připomenout a uvědomit.
Snad tím přispějeme k tomu, že náš svět vydrží o chvilku déle v přijatelném stavu.
l
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Sazba: Bogdan Tkaczyk
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INFORMACE Z RADNICE

Slovo starosty

na. Se svou vizí Vás seznámí sami autoři
dále v Odrazu.

Vážení spoluobčané, ačkoli jsou prázdniny v plném proudu
a zdálo by se, že můžeme mít, jak se říká, okurkovou sezonu,
v Roztokách se pořád něco děje.

Zahrádkáři se sešli

Děkuji všem, kteří dorazili na akci „špekáčky se starostou“ na mé zahrádce. Sešli
jsme se v hojném počtu a já jsem rád, že
dorazili i kolegové zahrádkáři z nedaleké,
téměř sousední zahrádkářské kolonie. Dohodli jsme se na užší spolupráci všech
místních organizovaných zahrádkářů. Ještě jednou děkuji, bylo to moc milé. Buřty
se starostou určitě někdy zopakujeme.

Svět podle Romana Jandíka

Nová studie lokality u přívozu

Jsem velmi rád, že se podařilo výrazně
pohnout se smělým nápadem udělat něco
s lokalitou u přívozu. Máme schválenou
tzv. územní studii pro využití tohoto prostranství. Se zkrášlením přívozu je počítáno v několika etapách, které budou realizovány postupně. V té první bychom rádi
upravili louku, na níž se odehrávají i Slavnosti levého a pravého břehu. Měl by zde
vzniknout stánek s občerstvením, toaleta, relaxační zóna s posezením a molem
k oddechu u Vltavy, prostor pro pódium
a drobná sportoviště. Doufám, že práce
v tomto smyslu započnou již příští rok.
Směleji působí další dvě etapy. Jedna by
představovala vystavění malého přístavního mola pro rekreační lodě se zázemím,
druhá pak zpřístupnění ostrova lávkou.
Na ostrově by mělo vzniknout rožniště,
malá pláž a krosová běžecká dráha. Tyto
dvě etapy budou poněkud dražší, ale i přesto věřím, že se do nich, třeba s využitím
dotací, pustíme v horizontu několika let.

V neposlední řadě se jedná o napojení cyklostezky. Ta počítá s využitím protipovodňového valu kolem zámku a penicilinky.
Kromě nového povrchu, který by měl být
pro cyklisty i pěší přívětivější, by se mělo
jednat zejména o napojení cyklostezky
na druhém konci, tedy u tzv. přeložky
u vjezdu do města. Studie počítá s dvěma
variantami. Buď cyklostezka vyústí přes
val u vchodu do muzea, anebo bude vedena mostkem přes Únětický potok s napojením na Riegrovu ulici.

Opičí dráha

Skupina roztockých obyvatel se rozhodla
udělat něco nejen pro sebe, ale i pro ostatní roztocké občany. Rozhodli se vystavět
vlastními silami i finančními prostředky opičí dráhu. Takovýto přístup považuji za ojedinělý a úctyhodný. Město požádali, zda by se našel nějaký vhodný
pozemek. Společně jsme vytipovali bývalou zahrádkářskou kolonii v ulici Na Vyhlídce, která již není několik let využívá-

Zastupitel a čelní představitel místní ODS
pan Jandík od doby, kdy nuceně opustil
naši roztockou koalici, kolem sebe šíří blbou náladu a hlavně výrazné nepravdy.
V minulém čísle nás všechny strašil tím, že
se prý chystáme zvyšovat místní daně a poplatky. Rád bych všechny uklidnil. Jedná se
pouze o ne zcela pochopitelné, ale o to více
hlasité úvahy pana Jandíka. To, že někdo
chce prověřit efektivitu současného systému, ještě neznamená, že by chtěl celý systém měnit a zvyšovat daně.

Slavnosti levého
a pravého břehu
Protože příští vydání Odrazu se bude
do schránek roznášet až v době, kdy budou
slavnosti probíhat, dovolte mi, abych Vás
na ně, tedy v sobotu 10. 9. 2016, pozval.
Budu již tradičně vařit kotlíkovou polévku, kterou Vám dám rád ochutnat. Těším
l
se na setkání. 
S přáním hezkého prožití druhé půle
prázdnin
Jan Jakob
starosta města Roztoky

O čem jednalo červnové zastupitelstvo
Po měsíci jsme se opět se zastupiteli setkali, abychom projednali a posunuli věci v našem městě zas o kousek dál. Debata nad některými body byla
jako vždy názorově pestřejší, dotazy padaly zejména kolem připomínek
k regulačnímu plánu Dubečnice. Finanční příspěvek pro naší základní školu
naopak schválili všichni zastupitelé jednohlasně.
n Návrh

územní studie Přívoz nabízí
možnosti využití nejen občanům roztockého břehu
Mladí architekti Tomáš Beneš a Ondřej
Bartůněk na zastupitelstvu představili studii, která nabízí možnosti využití lokality
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u přívozu. Realizaci rozdělili do čtyř etap.
V první etapě, která je nazvaná Louka
u přívozu, je zahrnuta realizace nového
přístřešku, přírodního hlediště a mobilního pódia, veřejných toalet a baru. Během
druhé etapy s názvem Marina je plánováno

obnovení kotviště parníků Praha–Mělník,
výstavba bufetu a klubovny. Ve třetí etapě
by se měla vybudovat lávka na ostrov, ostrovní pláž, tábořiště a běžecká stezka. Poslední etapou je zpevnění, rozšíření
a osvětlení cyklostezky v trase protipovodňové hráze. Nutno podotknout, že v souladu se současným územním plánem, tedy
realizovatelná, je pouze 1. etapa, která by
měla podle hrubého odhadu stát kolem
6 milionů korun. Celá studie je ovšem
podkladem pro zpracovatele nového

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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územního plánu. Studie je k nahlédnutí
na stránkách města.
n Připomínky

k regulačnímu plánu Dubečnice
Dlouhá diskuse se vedla nad připomínkami vznesenými při projednávání Regulačního plánu Dubečnice. Ekospol požádal
pořizovatele RP Dubečnice o připojení
pásu veřejné zeleně ke stávajícím stavebním parcelám. Zastupitelé připomínce vyhověli jen částečně. Souhlasili totiž s tím,
aby se zelený pás stal součástí pozemků –
tedy parcel Ekospolu, ale pouze za předpokladu, že nebude počet parcel navýšen. Zelená plocha tím zůstane zachována
a obyvatel nepřibude.

n Na hřišti u žalovské školy byla odstraně-

na věž. Na nový herní prvek vzniká studie
Na základě letošní revize hřišť jsme se dozvěděli nemilou zprávu, totiž že životnost
věže na žalovském hřišti je u konce. Její
další užívání by mohlo ohrozit bezpečí
dětí, proto ji bylo nutné odstranit. Studie
na nový herní prvek už se zpracovává. Zastupitelé schválili převod 400 000 korun
z rozpočtové rezervy na pořízení nového
herního prvku. Budeme se snažit co nejrychleji zajistit dodavatele.
n Zastupitelé

podpořili rozvoj školy téměř půl milionem korun
Přestože úhrada nákladů na platy pedagogických i nepedagogických pracovníků,

tedy i na asistenty pedagogů náleží ze zákona krajům (které přerozdělují finance
získané od ministerstva školství), přidělené prostředky skutečnou potřebu žáků
zdaleka pokrýt nestačí. Zastupitelé proto
rozhodli uvolnit z městského rozpočtu
mj. i na další potřeby školy téměř půl milionu korun. Na platy asistentů pedagogů
bylo uvolněno 110 000 korun, 108 000 korun půjde na výuku angličtiny a 120 000
na školního psychologa, 40 000 poputuje
na doplnění programu prevence rizikového chování a 60 000 korun bude sloužit
jako motivační příspěvek pro nové učitele.
l

Marie Šlancarová

místostarostka

O čem jednala rada
Šest hodin zabralo radním projednání čtyřiatřiceti bodů. Vedle schválených
účetních závěrek a hospodářských výsledků příspěvkových organizací
za rok 2015 byly schváleny výsledky výběrových řízení na opravy chodníků a revitalizaci vily v Tichém údolí.

Na výčet všech dalších bodů by sotva stačil
celý Odraz, přináším zde proto jen krátké
shrnutí několika zajímavých bodů.

Zadávací podmínky na výběr
zhotovitele územního plánu
Přípravy územně plánovací dokumentace
pro naše město jsou v plném proudu.
Na lednovém jednání zastupitelé souhlasili s návrhem zadání územního plánu
(ÚP). Nyní radní schválili zadávací podmínky pro výběr projektanta na samotné
zpracování ÚP. Věřím, že se v září vybraný projektant pustí s chutí do práce
a do konce roku 2017 dosáhne náš nový
územní plán finální podoby. Do té doby
však ještě projde několika kolečky projednávání a připomínkování z řad odborné
i širší veřejnosti.

Věřím, že ze strany náhradních babiček (žen
nad 50 let) bude dostatečný zájem a projekt
se stane nejméně tak oblíbený jako například
v Brně, kde služba pomáhá stovkám rodin.

Dobrovolní hasiči budou
mít nové dýchací přístroje

Pořadatelé sportovních
a kulturních akcí

Dotaci ze Středočeského fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS ve výši
200 000 korun získají dobrovolní hasiči. Dotace bude využita na nákup čtyř dýchacích
přístrojů. Město se bude na spolufinancování
podílet 5 procenty, tedy 10 000 korunami.

Stává se stále častější praxí, že pořadatelé
sportovních, kulturních a dalších akcí požádají město o záštitu. Pokud rada záštitu
schválí, je pořadatel současně osvobozen
od poplatku za zábor. Aby byl přístup
ke všem jednotný, rozhodli radní, že záštitu získá automaticky každý, komu bude
přidělena dotace či grant z rozpočtu města.
Již schváleným grantem je totiž vyjádřena
důležitost projektu pro kulturní a společenský rozvoj města. 
l

Hlídací babičky dostaly
jednomyslnou podporu
Radní podpořili zapojení města do projektu
Trojlístek – náhradní babičky. Už na podzim
budou moci využít tuto nabídku první rodiče a jejich děti. Finanční odměna pro náhradní babičku ve výši 60 Kč/hod. je nižší
než v komerčním prostředí, což rodičům
umožní zvát náhradní babičku domů častěji.

Marie Šlancarová
místostarostka

Opravy ulic samozřejmě zůstávají jednou z priorit radnice
V červnovém čísle vyzval kolega zastupitel Roman Jandík vedení města,
aby neutuchalo ve snaze budovat a opravovat v Roztokách a v Žalově
komunikace.

Stesk na to, že je letos v rozpočtu na ulice ve srovnání s minulým rokem „jen“
čtrnáct milionů, není na místě. Vloni
jsme dokončili (a zaplatili) Palachovu
ulici, bezpochyby finančně i stavebně
nejnáročnější rekonstrukci komunikace
v posledních letech. Dvaadvacet milionů, které jsme za opravu jednoho z roz-
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tockých „bulvárů“ vydali (cena je včetně
Puchmajerovy ulice), nebude hned tak
překonáno. Budou-li finance vydávané
na rekonstrukce ulic srovnávány s tímto
rokem, budou opravdu vždy krotší. Kolega Jandík ví také velmi dobře, že například rekonstrukci jím zmíněné Plzeňské ulice brzdí minoritní vlastník

tamních pozemků, firma Ekospol. Kolega Jandík stoprocentně ví, že Ekospol
vlastní ve zmíněné ulici několik málo
metrů pozemků – a díky tomu může,
natruc, její rekonstrukci blokovat. Projekt připraven je, obec rozhodně žábou
na prameni není. Bylo by poctivé to
zmínit.
Opravy silnic a chodníků jsou samozřejmě i nadále jednou z priorit vedení
města. Jen bychom k nim chtěli pokud
možno přistupovat trošku uvážlivěji,  ➔
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radit se s architekty, domýšlet, nakolik budujeme prostředí přívětivé a praktické pro
občany a nakolik jen asfaltujeme a vysazujeme vysoké obrubníky tím nejjednodušším, čistě technicistním způsobem.
Obsáhle o tom psal městský architekt pan
Slavík v minulém Odrazu.
Proto odbor správy města spolu
s městským architektem zasáhl i do již
rozběhnutých projektů, zadali jsme několik jednoduchých studií různým architektům, většinou roztockým patriotům
mladšího data narození. U dalších ulic
půjdeme touto cestou již od začátku,
od fáze záměru. Na dobudování komunikací by mělo bezprostředně navázat řešení zeleně, kultivace ploch, které zásahem
techniky utrpí.
A které ulice budou v následujících dvou
letech opraveny?
Ve Smetanově ulici jsme přistoupili k dílčím změnám projektu právě podle připomínek vybrané architektky. Ulice bude
nicméně letos dokončena, na jaře pak
bude upravena přilehlá zeleň. Co se týká
žalovských ulic Pilařova, Příčná, Krátkého a Muhlbergerova, plně dokončena
bude letos pravděpodobně pouze ulice Pilařova. Na její opravu nám bezmála milionovou částkou přispělo letiště a peníze
jsou zúčtovatelné letos. Zbývající tři ulice
budou realizovány jako jedny z prvních
v roce 2017, již s připomínkami architek-

tů zapracovanými do projektu. Situaci žalovského čtyřlístku poněkud komplikuje
archeologický průzkum, který vyplývá ze
zákona a kterému se město nemůže vyhnout, ale zmíněné ulice jsou jednou
z našich priorit.
V roce 2016 bude opravena také komunikace a chodník před vchody (v majetku
města) před panelovým domem v Braunerově ulici. Oprava proběhne souběžně
s dílčí rekonstrukcí a zateplením části panelového domu.
Na kompletní rekonstrukci Braunerovy
ulice včetně parkovišť mezi paneláky si
bohužel budeme muset nějakou dobu počkat, a to kvůli nedořešeným majetkovým
vztahům. Ne všechny pozemky jsou obecní, s majiteli těch zbylých je třeba nalézt
shodu, některé dohledat a o jejich majetku uvědomit…
V letošním roce by se nového povrchu
měla dočkat také ulice Svojsíkovy sady.
Zde půjde o kompletní rekonstrukci a položení nové dlažby. Dík patří tamním občanům, kteří na obnovu ulice přispěli nemalou částkou, resp. věnovali část
potřebné dlažby.
V ulicích Havlíčkova, Jeronýmova
a Vrchlického budou provedeny dílčí
úpravy vstupů do objektů a rekonstrukce
chodníků či odvodnění. Bude částečně
upravena Kostelní ulička, která se dočká
dlažby a povrchového odvodnění ve své
nejexponovanější části.

Ještě letos bude zadána architektonická
studie a následně vysoutěžen projekt
na ulici Kroupka. Jedna z nejzajímavějších
roztockých ulic by se tak opravy mohla dočkat už v příštím roce. I v Kroupce, která
prochází většinově původní zástavbou
a která má pro (nezadýchané?) Roztočáky
jistě svůj půvab, bychom rádi viděli kousek
zeleně, místo pro odpočinek, zajímavý povrch…
Neopomineme také plácky, veřejná prostranství například v křížení ulic. Ta v Žalově a Roztokách nejsou mnohdy také
zrovna potěchou pro oko. Příkladem je
třeba žalovská křižovatka Komenského
a K zastávce. Rádi bychom ji zkultivovali
příští rok, sjednotili mobiliář, upravili zeleň – zkrátka vylepšili křižovatku nejen
pro místní, ale i pro návštěvníky směřující
k národní kulturní památce.
Vypočetl jsem jen některé zamýšlené
úpravy, ty nejaktuálnější. Odraz v horizontu několika měsíců jistě přinese upřesněný
výhled ulic, které opravíme v roce 2017,
i těch, které jsou ve fázi zadávání studií
l
a projektové dokumentace. 

Tomáš Novotný
místostarosta

Městská rada souhlasila s navrženými granty pro sport a kulturu
Roztoky žijí sportem a kulturou celoročně a městská kasa
k tomu přispívá svým neopominutelným dílem. Nejinak tomu
bude i ve druhém pololetí letošního roku.
Na konci června zasedly dvě komise vedené
Tomáši Novotnými, takto komise sportovní
a komise kulturní. Probraly se bezmála půlmilionovými požadavky na podporu ušlechtilých spolkových počinů na poli kultury
a sportu, jakož i podniky, které plánují odvážní jednotlivci.
Rozdělování prostředků bylo naprosto
nekonfliktní, možná i proto, že částka rezervovaná na měsíce červenec až prosinec
byla solidní a bylo možno pořadatele akcí
všeho druhu rozumně „pocukrovat“.
Obě komise rády konstatovaly, že projekty byly solidně zpracovány a že žadatelé svými nápady výrazně obohatí společenský život Roztok.
Na co se tedy mohou těšit naši spoluobčané ve druhém pololetí letošního roku?
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Ojedinělým počinem, který kulturní komise ráda podpořila v plné výši, je jízda
pro Adélku. V době, kdy budete číst tento
Odraz, bude bohumilá akce pana Vladimíra Vidima již minulostí – věřme, že úspěšně. V našem městě proběhne Pohádkový
kaleidoskop pořádaný divadélkem Kvítko,
Ivan Pazour uspořádá III. ročník Roztockého hudebního podzimu. Čtveřici komorních hudebních a literárních pořadů
přiveze do Roztok Václav Pavlík. Zrekonstruovanou Palachovou třídou se proběhne opravdový Tichý Jelen, který má povoleno podrásat jen vozy stojící mimo
parkovací pásy. Kvetoucí zeleň ožírat nesmí, na to obecní finance věru nedáváme!
Dvě akce pro své členy i pro veřejnost
uspořádá Svaz postižených civilizačními

chorobami, radostné chvíle pro nejmenší
připraví Rožálek. Čtyři svíčky na adventním věnci, takto čtyři kulturní podniky,
vzejdou z dílny Roztok – města pro život,
zpívat v předvánočním čase bude Rosa
i Roztoč.
Tělovýchovná jednota Sokol uspořádá
tradiční Mikulášský turnaj ve stolním tenisu, sdružení s názvem Equilibrum Education připraví pro fyzicky disponované borce překážkovou dráhu.
Nevypočetli jsme všechny zajímavé podniky. Ty jsou zveřejňovány pravidelně
na webu. Dodejme snad jen, že na všechny
akce ve druhém pololetí bude vydáno bezmála 300 000 korun.
Novinkou je i usnesení městské rady, že
podpořené akce automaticky získávají záštitu města. Jejich pořadatelé tedy nemusejí o záštitu následně žádat. 
l
Tomášové Novotní
předsedové sportovní a kulturní komise

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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Z Levého Hradce
Ozdobou Levého Hradce je už třetí měsíc i opravená barokní branka
na starý levohradecký hřbitov. Roztocký fotograf Jan Žirovnický ji zvěčnil
už v dubnu při vzpomínkové pietě u příležitosti výročí transportu smrti,
do minulých čísel se ale nevešla.

Pozornému návštěvníkovi nemohl uniknout archeologický výzkum, který probíhal v jejím okolí v průběhu celého června.
Nad unikátními poznatky jásala dr. Kateřina Tomková. Méně už jásala městská rada,
neboť nezbytný výzkum při jakémkoli zásahu v lokalitě hradiště je plně hrazen
z městské pokladny. Je to zajímavý český
pořádek – památka je vpravdě národní,
na archeologický výzkum nedá ale stát ani

kačku. Víc než tři stovky tisíc jsme ale samo
sebou zaplatili! Jednak nebylo zbytí –
nu a pak nadšení paní archeoložky nad zásadním výzkumem a nálezy několika hrobových míst bylo opravdu nefalšované…
O své poznatky se paní Tomková podělí
v některém z dalších Odrazů.
Výzkum předcházel výstavbě dřevěného
oddělovacího oplocení, o kterém jsem veřejnost informoval v předchozích Odrazech.
O zmíněný výzkum se zajímali návštěvníci zahradní slavnosti konané 23. června,
stejně tak i levohradečtí sousedé a početní
návštěvníci akropole, kteří zavítali na Noc
kostelů pořádanou Marcelem Ramdanem
a jeho kolegy průvodci. Kostelík navštívily
při té příležitosti dvě stovky turistů z Roztok i okolí. Byli jste mezi nimi? Je možné
žít v Roztokách či Žalově a nenavštívit třeba pozoruhodné románské základy kostela
l
sv. Klimenta? 

Vítání dětí v Roztokách
Vážení rodiče,
dne 20. 10. 2016
se pod záštitou starosty města Roztok
uskuteční slavnostní akt vítání dětí,
které se narodily v období od 1. ledna 2016
do 30. června 2016.
Máte-li zájem, aby Vaše děťátko bylo v tento
den přivítáno mezi občany města Roztok,
sdělte prosím jméno a příjmení dítěte,
datum jeho narození a Vaši adresu
na Městský úřad Roztoky, a to buď e-mailem
na adresu vysehradska@roztoky.cz,
osobně u paní Vyšehradské, nebo telefonicky
na čísle 220 400 226,
a to nejpozději do 30. 9. 2016.
Pozvánka s uvedením místa a času konání
bude včas zaslána.
Podmínkou slavnostního přivítání je trvalý
pobyt dítěte v našem městě.

Tomáš Novotný

Dagmar Vyšehradská – matrika

Tajemník Městského úřadu v Roztokách
vyhlašuje

Tajemník Městského úřadu Roztoky vyhlašuje dle § 7 zák. č.312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA FUNKCI:

na obsazení funkce matrikář/ka Městského úřadu v Roztokách

vedoucí úředník – vedoucí odboru správy, rozvoje města
a životního prostředí MÚ Roztoky

Předpoklady:
- fyzická osoba, která je státním občanem ČR, příp. fyzická osoba,
která je cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR;
- věk nad 18 let;
- způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost;
- znalost jednacího jazyka, úhledný rukopis;
- SŠ s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání;
- práce na PC;
- komunikativní schopnosti a profesionální vystupování;
- ochota sebevzdělávat se.
Výhodou: zvláštní odborná způsobilost při správě matrik a státního občanství,
zkouška dle ust. §14 odst. 1 písm. c) zákona č. 21/2006 Sb. o ověřování shody
opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, praxe matrikáře
Náležitosti přihlášky uchazeče:
- jméno, příjmení, titul;
- datum a místo narození;
- státní příslušnost;
- místo trvalého pobytu;
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
jde-li o cizího státního občana;
- telefonní, e-mailové spojení;
- datum a podpis zájemce.
K přihlášce se připojí:
- strukturovaný životopis;
- výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce);
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Platové zařazení: tarifní třída 8 (dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
v platném znění);
Nástup: od 1. 10. 2016 nebo dle dohody
Místo výkonu práce: Roztoky
Pracovní poměr: na dobu neurčitou, plný úvazek
Přihlášky s požadovanými doklady předejte v uzavřené obálce označené
nápisem VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – MATRIKA osobně do podatelny MÚ nebo zašlete
na adresu Městský úřad Roztoky, nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky, nejpozději
do 26. 8. 2016 do 12.00 hod.
Uchazeči, kteří splní podmínky výběrového řízení, budou pozváni k osobnímu
pohovoru. Tajemník MÚ si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů
nebo výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodu.

ČERVENEC–SRPEN 2016

s místem výkonu práce nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky.
Uchazeč musí splňovat tyto předpoklady: státní občan České republiky,
popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České
republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům,
je bezúhonná a ovládá jednací jazyk.
Další požadavky na uchazeče:
- ukončené vysokoškolské vzdělání;
- základní znalost zákona o obcích, správního řádu, zákona o zadávání
veřejných zakázek, zákona o odpadech, zákona o životním prostředí,
zákona o pozemních komunikacích;
- řídící, organizační a komunikační schopnosti;
- ochota dále se vzdělávat podle zákona o úřednících samosprávných celků;
- flexibilita, odolnost vůči stresu;
- řidičský průkaz sk. B;
- výhodou praxe ve státní správě a samosprávě.
Uchazeči podají písemnou přihlášku, která musí obsahovat:
a) jméno příjmení a titul uchazeče;
b) datum a místo narození uchazeče;
c) státní příslušnost uchazeče;
d) místo trvalého pobytu uchazeče;
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li
o cizího státního příslušníka;
f) datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno připojit:
a) strukturovaný životopis, ve kterém se mj. uvedou údaje o dosavadních
zaměstnáních potvrzené posledním zaměstnavatelem a o odborných
znalostech a dovednostech týkajících se správních činností;
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;
c) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Uchazeči narození do 1. prosince 1971 doloží navíc:
d) negativní lustrační osvědčení (§ 8 odst. 1 zák. č. 451/1991 Sb.) nebo doklad
o jeho vyžádání;
e) čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb.
Platové zařazení: platová třída 10.
Písemné přihlášky doručte do 26. srpna 2016 do 12 hodin do podatelny MÚ
Roztoky nebo na adresu Městský úřad Roztoky, nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky a obálku označte textem VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ OSRMŽP – NEOTEVÍRAT.

Mgr. Jaroslav Drda

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů
nebo výběrové řízení zrušit bez udání důvodu.

Mgr. Jaroslav Drda

tajemník MÚ

tajemník MÚ
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Návštěva Skawiny aneb smysl partnerství
Druhý červnový čtvrtek ráno nasedám do mikrobusu a vyrážím s učiteli a žáky
naší základní umělecké školy do partnerského města Skawina. Hlavou mi běží
myšlenky na množství práce, kterou bych za čtyři dny namísto výletování stihla. Navíc Skawinu už přece znám, dvakrát jsem ji navštívila. Ani holky a kluci
z hudebky se mi nezdají být dvakrát nadšení. Po cestě vyjadřují nejistotu z rodin, u kterých budou ubytovaní. Nevědí, kam jedou a co je tam čeká.

Po příjezdu se cesty mladších a dospělých
výletníků rozdělí. Jedni odjíždějí s polskými
rodinami do jejich příbytků a druzí jsou
ubytováni v příjemném hotelu u krásného
parku, do kterého jsou, jak jinak, zakomponovány prvky symbolizující partnerství
s evropskými městy. Skawinští totiž kromě
Roztok rozvíjejí partnerství s městy z Německa, Ukrajiny, Itálie, Velké Británie a Slovenska.
Druhý den se vydávám s delegacemi
z dalších evropských měst na návštěvu
místní speciální školy. Tam se dozvídám,
že zástupci německého města Hürth přijeli
do Skawiny oslavit 20. výročí společného
přátelství. A pak slyším slova paní ředitelky: „Před dvaceti lety jsme byli poctěni návštěvou prvního partnerského města – navštívili nás naši němečtí přátelé. Všimli si,
jak skromné máme vybavení. Byli k nám
velmi štědří. Každý rok pořídili pro naše
děti nové lavice, skříně, herní prvky a vyučovací pomůcky. Škola se tak proměňovala ve stále přívětivější místo nejen díky lidem, kteří zde pracují, ale taky díky našim
německým přátelům. Dnes už jejich pomoc nepotřebujeme, zvládneme si zajistit

mnoho vymožeností 21. století vlastními
prostředky. Za jejich štědrost jim ale z celého srdce děkujeme.“
Večer se scházíme v aule místního gymnázia, jehož součástí je i hudební škola. Vystoupení skawinských hudebníků střídají
vystoupení mladých roztockých umělců.
Ticho v sále zvyšuje očekávání, které naplňuje první malá polská houslistka. Říkám
si, že „ta žabka nasadila laťku příliš vysoko“. Při dalším vystoupení roztockých hudebníků však žasnu. Až hmatatelné ticho
před každým očekávaným vystoupením
a bouřlivý potlesk po něm jsou součástí
nezapomenutelného zážitku.

Přichází sobota, předposlední den. Vyrážím
do skawinského regionálního muzea. Páni
učitelé se svými žáky do Věličky – jednoho
z nejstarších solných dolů na světě. Důl Vělička je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. Později se dozvídám, že si
hudební parta dala asi 130 metrů pod zemí
oběd. Tenhle výlet jim tiše závidím.
V neděli ráno se vydáváme na cestu
domů. Nebyl by to ale pan ředitel Šlégl,
kdyby pro nás před odjezdem ještě něco
nevymyslel. „Vezmeme to přes Krakov, ať
taky něco vidíte, když už jsme tady,“ říká.
K mému údivu nás doprovázejí polské
děti. „Kde je vysadíme na cestě zpátky?“
ptám se pana ředitele. „Pojedou z Krakova
samy,“ odpovídá stručně. Zkrátka se jim
nechtělo opustit svoje nové české kamarády. V Krakově je krásně, svítí sluníčko.
Máme rozchod, vyrážíme na místní tržiště
a kupujeme poslední dárečky. Poláci nás
vedou do oblíbené místní čokoládovny.
Pořád se mi zdá, že při rozhovorech českých a polských dětí slyším slovo „láska“.
Ptám se, jestli slyším dobře a co to znamená. Začnou se hihňat a vysvětlovat mi, že
když někdo vypadá moc pěkně, řeknou
Poláci „láska“.
Loučíme se, vyrážíme domů. Nechce se
nám. V autobuse si vyprávíme zážitky
a chechtáme se tomu, jak jsme byli před
pár dny hloupí, že se nám za tak obohacujícími zážitky nechtělo. 
l
Marie Šlancarová

Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období
od 2. 6. do 13. 7. 2016:
n Dne

1. 6. asistence rychlé lékařské službě
při transportu agresivního zraněného
muže (z dopravní nehody) do nemocničního zařízení.
n Dne 2. 6. oznámen nález svazku klíčů
s přívěskem v ulici Sedláčkova – nalezený
svazek klíčů uložen na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách města Roztoky, MP Roztoky a roztoky.com.
n Dne 3. 6. v nočních hodinách oznámeno
rušení nočního klidu v ulici Masarykova
před prodejnou – výjezd na místo, na místě skupina mladých lidí, zjednána náprava,
přestupek vyřešen domluvou.
n Dne 4. 6. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu u restaurace
Eiffel na Tyršově náměstí – výjezd
na místo, na místě skupina lidí, zjednána
náprava, přestupek vyřešen na místě domluvou.
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n Dne

5. 6. oznámen hluk z práce s elektrickým pracovním nářadím (pila, vrtačka)
v době, kdy je to obecně závaznou vyhláškou města Roztoky zakázáno, tj. v neděli,
z pozemku domu v ulici Spěšného – výjezd
na místo, majitel domu upozorněn na porušení OZV, na místě zjednána náprava,
přestupek vyřešen domluvou.
n Dne 5. 6. oznámen hluk z elektrické sekačky při sekání trávy v ulici Potoky,
v době, kdy je to OZV města Roztoky zakázáno, tj. v neděli – výjezd na místo, provedeno šetření, zjištěno, z kterého pozemku
hluk pochází, majitel pozemku upozorněn
na porušení OZV, na místě zjednána náprava, přestupek vyřešen domluvou.
n Dne 6. 6. v rámci hlídkové činnosti v ulici Svobody nalezeno odstavené vozidlo tov.
zn. Mercedes Benz A 170, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunika-

cích – zadokumentováno, na vozidlo vylepena výzva, provedenou lustrací zjištěn
provozovatel vozidla, kterému byla též zaslána výzva, oznámeno OSRMŽPMÚ Ro.
n Dne 6. 6. oznámeno poškození části oplocení pozemku domu v ulici Na Vyhlídce –
výjezd na místo, na místo též pracovníci stavebního úřadu MÚ Roztoky, provedeným
šetřením zjištěno, že k poškození oplocení
došlo v důsledku stavebních prací na sousedním pozemku, došlo k odstranění pletiva,
které bylo smotáno, sloupky byly odřezány,
stavitelem provedeno provizorní oplocení
z roxorů, hranice sousedních pozemků tímto
provizorním oplocením byla posunuta, stavitel vyzván pracovníky stavebního úřadu
ke zjednání nápravy, zadokumentováno.
n Dne 8. 6. oznámeno pokousání psa jiným psem v ulici U Hřiště – výjezd na místo, provedeným šetřením zjištěno, že

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

INFORMACE Z RADNICE
v době, kdy oznamovatelka procházela se
svým psem, kterého měla na vodítku, ulicí
U Hřiště, z otevřených vrat na pozemek
jednoho z domů vyběhl jiný pes, který se
zakousl psu oznamovatelky do hřbetu, psy
se podařilo jiné osobě od sebe oddělit –
majitelka poškozeného psa vyzvána, aby se
svým psem navštívila veterináře, provedeno šetření ke zjištění majitele psa, který
způsobil zranění, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku, přestupek oznámen příslušnému
správnímu odboru k projednání.
n Dne 9. 6. oznámen uhynulý kvakoš noční na protipovodňovém valu u řeky Vltavy
(v místě vedle VÚAB Pharma) – výjezd
na místo, uhynulý pták zajištěn a předán
veterináři MVDr. Šavrdovi.
n Dne 10. 6. oznámen nález dámských náramkových hodinek zn. Bentime v ulici
Šaldova s tím, že je oznamovatel donesl
na MP – nalezené hodinky uloženy na MP,
zveřejněno na webových stránkách města
Roztoky, MP Roztoky a roztoky.com.
n Dne 10. 6. oznámeno narušení občanského soužití v ulici Tiché údolí mezi řidičem vozidla AUDI a cyklistou – věc kvalifikována a šetřena jako podezření
z přestupku proti občanskému soužití.
n Dne 10. 6. oznámeno napadání mezi mužem a ženou v ulici Obránců míru v místě
u dětského hřiště – výjezd na místo, na místě zjištěn manželský pár v rozvodovém řízení, provedeným šetřením zjištěno, že došlo
ke vzájemnému napadání, a v době, kdy
chtěl odjet muž se svým synem, kterého měl
v autosedačce ve svém vozidle, tak jeho žena
mu chtěla v odjezdu zabránit a opřela se
o přední kapotu, nato se muž se svým vozidlem rozjel a s ženou na přední kapotě ujel
cca 100 metrů, až do místa, kde byl zastaven
svědky události – přivolána PČR, která si
na místě věc převzala i se zúčastněnými
osobami k jejich realizaci, dále na místo přivolána rychlá lékařská pomoc, která zúčastněné osoby ošetřila.
n Dne 13. 6. oznámen volně pobíhající pes
v ulici Tiché údolí – výjezd na místo, na místě kontaktován oznamovatel, který odchytil
volně pobíhajícího psa rasy kříženec jezevčíka a Jack Russell teriéra, hlídka MP převzala od oznamovatele tohoto psa, který
měl na krku obojek se známkou ÚMČ Prahy 6 – Suchdol s identifikačním číslem, pes
umístěn do záchytného kotce MP, zjištěn
majitel psa, kterému byl pes předán, přestupek vyřešen v blokovém řízení.
n Dne 15. 6. oznámena žádost PČR o spolupráci při pátrání po osobě, která v obci
Únětice vnikla do objektu domu, a poté co
byla vyrušena sousedy, z místa utekla –
provedeným pátráním dle získaného popi-
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su podezřelé osoby byla osoba zadržena
hlídkou MP Roztoky na cestě u Spáleného
mlýna v k. o. Roztoky, podezřelá osoba bez
dokladů, polské národnosti, předána PČR
Libčice k jejich realizaci, dalším šetřením
v evidencích PČR bylo zjištěno, že jde
o osobu vyhlášenou v pátrání po osobách.
n Dne 15. 6. oznámeno narušení občanského soužití v prostoru železniční stanice Roztoky – výjezd na místo, zjištěno, že vlakvedoucí vlakové soupravy z Kralup do Prahy
vyloučil v železniční stanici Roztoky osobu
bez platného jízdního dokladu, tato osoba
se v prostoru železniční stanice chovala agresivně a poté, co opustila prostor železniční
stanice, navštívila pizzerii v Nádražní ulici,
kde došlo ke konfliktu s provozovatelem
této pizzerie, věc zadokumentována, kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti občanskému soužití.
n Dne 16. 6. ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen svazek klíčů, uložen na MP, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky, následujícího dne zjištěn majitel
svazku klíčů, klíče předány majiteli, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci.
n Dne 17. 6. v brzkých ranních hodinách
oznámen volně pobíhající pes v ulici
Puchmajerova s tím, že ho oznamovatel
dovedl na MP – zjištěn a vyrozuměn majitel, nalezený pes předán majiteli v pořádku, přestupek vyřešen domluvou.
n Dne 18. 6. ve večerních hodinách oznámena žádost PČR o spolupráci při zajištění
místa dopravní nehody se smrtelným zraněním v k. o. Roztoky (na silnici Roztoky
– Praha 6 – Sedlec) – komunikace uzavřena po dobu vyšetřování dopravní nehody
policisty Skupiny dopravních nehod PČR.
n Dne 18. 6. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu z prostor zahrádky restaurace U Koruny – výjezd na místo,
zjištěno, že se zde probíhá oslava svatby,
zjednána náprava, přestupek na místě vyřešen domluvou.
n Dne 21. 6. oznámen pracovní úraz
na stavbě komunikace ulice Smetanova, kdy
jeden z dělníků si pustil na ruku obrubník
a rozdrtil si dva prsty – výjezd na místo,
na místě již rychlá lékařská pomoc, která
odvezla zraněného dělníka na plastiku
do FN Vinohrady, na místo též PČR, která si
věc na místě převzala k jejich realizaci.
n Dne 21. 6. ve večerních hodinách oznámen nález koloběžky Scooter u bankomatu České spořitelny v Lidické ulici – nalezená koloběžka uložena na MP Roztoky,
zveřejněno na webových stránkách MP
Roztoky, města Roztoky a roztoky.com.
n Dne 22. 6. ve schránce důvěry MP Roztoky nalezeny identifikační karty zaměstnan-

ce Dopravního podniku hl. města Prahy –
vyrozuměn
zaměstnavatel,
nalezené
identifikační karty předány příslušnému
zaměstnanci, ten by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci.
n Dne 22. 6. oznámen nález pouzdra s doklady na křižovatce ulic Haškova a Jana Palacha – vyrozuměn majitel, nalezené doklady
mu byly předány, majitel dokladů by chtěl
touto cestou poděkovat poctivému nálezci.
n Dne 22. 6. oznámen nález svazku klíčů
v průchodu vedle hotelu Academic na Tyršově náměstí – zjištěn majitel klíčů, nalezené klíče předány, majitelka by touto cestou
chtěla poděkovat poctivému nálezci.
n Dne 22. 6. oznámeno odcizení kabelky
z pozemku domu v ulici Tiché údolí s tím, že
podezřelá osoba ujíždí na jízdním kole – výjezd na místo, provedeno místní pátrání dle
získaného popisu, podezřelá osoba zadržena
na panelové cestě vedle řeky Vltavy směr
na Prahu 6 – Sedlec, a to v místě bývalého
železničního přejezd, u podezřelé osoby nalezen mobilní telefon, který byl uložen v odcizené kabelce, mezitím odcizená kabelka
nalezena ve Svojsíkových sadech u Únětického potoka, na místo hlídka PČR, která si věc
na místě převzala i s podezřelou osobou.
n Dne 22. 6. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu z prostor restaurace Na Růžku – výjezd na místo, zjištěno,
že hosté se baví na zahrádce restaurace,
na místě zjednána náprava, přestupek vyřešen napomenutím.
n Dne 23. 6. oznámeno odcizení betonového poklopu ze studny na pozemku zahrady
na Holém vrchu – výjezd na místo, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako
podezření z přestupku proti majetku.
n Dne 23. 6. oznámen nález OTP od vozidla r. z. 1SL 6373 v ulici Sv. Ludmily – vyrozuměn zástupce provozovatele, kterému
bylo nalezené OTP předáno, ten by touto
cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci.
n Dne 23. 6. oznámeno vloupání do domu
v ulici Lidická – výjezd na místo, na místo
též hlídka PČR, která si věc převzala jako
podezření z trestného činu krádeže vloupáním a porušování domovní svobody
k jejich realizaci.
n Dne 24. 6. v brzkých ranních hodinách
oznámeno rušení nočního klidu při montáži lešení na bytovém domě v ulici Braunerova – výjezd na místo, zjištěni pracovníci,
kteří prováděli montáž lešení, poučeni, že
do 6.00 hodin je noční klid, nařízeno zastavení činnosti a pokračování až po 6.00 hodině, přestupek vyřešen domluvou.
n Dne 24. 6. oznámeno vloupání do domu
v ulici V Solníkách – výjezd na místo, zjištěno, že neznámý pachatel v nočních hodinách
vnikl na pozemek a poté do objektu  ➔
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domu, kde odcizil peněženku s finanční hotovostí a klíče od garáže, následně vnikl
do garáže, kde odcizil tři jízdní kola a vysokotlaký čistič, na místo přivolána hlídka
PČR, která si na místě věc převzala jako podezření z trestného činu.
n Dne 25. 6. oznámeno vzájemné napadení
dvou osob v ulici Horova – výjezd na místo,
na místě již klid, obě osoby zraněny, nabídnutou lékařskou pomoc, odmítli s tím, že se
nejedná o nic vážného, pouze zakrváceni,
na místo se dostavila hlídka PČR Libčice,
která si věc převzala jako podezření z přestupku proti občanskému soužití.
n Dne 25. 6. oznámen spadlý strom přes
cestu v ulici Tiché údolí – výjezd na místo,
přivoláni hasiči, kteří spadlý strom rozřezali a odklidili.
n Dne 25. 6. ve večerních hodinách oznámeno narušení občanského soužití v bytovém domě v ulici Přemyslovská – výjezd
na místo, na místě se nacházel sanitní vůz
rychlé lékařské pomoci, zraněná osoba
(žena) se na místě nacházela sama, podezřelá osoba z bytu před příjezdem hlídky
i sanitního vozu odešla pryč, provedeným
šetřením zjištěno, že osoba byla zraněna
střepem ze skleněné výplně z rozbitých interiérových dveří, kterými při hádce podezřelá osoba bouchla tak, že se tato skleněná
výplň rozbila, na místo se dostavila hlídka
PČR Libčice, která si věc převzala k jejich
realizaci jako podezření z přestupku proti
občanskému soužití.
n Dne 25. 6. ve večerních hodinách oznámeno narušení občanského soužití mezi
manželi v bytě domu v ulici Haškova – výjezd na místo, na místě již klid, provedeným šetřením zjištěno, že k napadení mezi
manželi nedošlo, pouze ke slovní hádce,
věc na místě vyřešena domluvou.
n Dne 26. 6. oznámen nález peněženky
s doklady a finanční hotovostí v ulici Masarykova v místě parkoviště u hotelu Academic – vyrozuměn majitel peněženky,
který se dostavil na MP Roztoky, nalezená
peněženka s doklady a finanční hotovostí
mu byla předána, majitel by touto cestou
chtěl poděkovat poctivému nálezci.
n Dne 26. 6. oznámeno poškození vstupních dveří do bytového domu v ulici Braunerova – výjezd na místo, zadokumentováno a šetřeno jako podezření z přestupku
proti majetku.
n Dne 29. 6. oznámeno poškození pravého
předního okna u vozidla tov. zn. Mazda 6,
zaparkovaného na pozemku domu v Čapkově ulici – výjezd na místo, provedeným
šetřením zjištěno, že k poškození okna došlo v důsledku sekání trávy strunovými sekačkami pracovníky TS Roztoky, věc řešena jako škodní událost.

10

n Dne

29. 6. ve večerních hodinách oznámeno narušení občanského soužití v prostoru
restaurace Na Vrškách – výjezd na místo, zjištěno, že došlo k vzájemným urážkám mezi
bývalým zaměstnancem restaurace a manželkou provozovatele restaurace, v době příjezdu
hlídky na místě již klid, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku.
n Dne 30. 6. oznámeno napadení v Lidické
ulici v místě před objektem České spořitelny – zadokumentováno, kvalifikováno
a šetřeno jako podezření z přestupku proti
občanskému soužití.
n Dne 2. 7. ve večerních hodinách oznámeno, že u budovy Městského úřadu Roztoky v ulici Jungmannova se nachází zraněná osoba – výjezd na místo, kde byla
nalezena osoba, která krvácela z pravého
předloktí, zjištěno, že tato osoba si zranění
způsobila sama a pořezala se úmyslně nůžkami, které měla u sebe a hlídce je na výzvu odevzdala, přivolána rychlá lékařská
pomoc, ta zraněnou osobu ošetřila a převezla do nemocničního zařízení, věc si
na místě převzala PČR k jejich realizaci.
n Dne 2. 7. ve večerních hodinách oznámeno napadení mezi hosty v restauraci
U Šmucrů – výjezd na místo, přivolána
rychlá lékařská pomoc, PČR si věc převzala na místě k jejich realizaci.
n Dne 3. 7. oznámen hluk ze sekačky při
sekání trávy v místě zahrádkářské kolonie
U jezu, v době, kdy je to OZV města Roztoky zakázáno, tj. v neděli, z pozemku
domu v ulici Spěšného – výjezd na místo,
majitel domu upozorněn na porušení
OZV, na místě zjednána náprava, přestupek vyřešen domluvou.
n Dne 4. 7. oznámen papoušek, který vlétl
do cizího bytu bytového domu v Masarykově ulici – výjezd na místo, zjištěn majitel,
kterému byl odchycený papoušek předán
v pořádku.
n Dne 4. 7. oznámen nález peněženky
s doklady, kterou oznamovatel odevzdal
na podatelně Městského úřadu Roztoky –
zjištěn majitel, nalezená peněženka s doklady majiteli předána, majitel by touto
cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci.
n Dne 5. 7. oznámen volně pobíhající pes
na Tyršově náměstí – výjezd na místo, proveden odchyt psa, pes umístěn do kotce MP, dle
čipu zjištěn majitel, kterému byl pes vydán
v pořádku, přestupek vyřešen domluvou.
n Dne 6. 7. oznámeno, že v ulici Braunerova používají dělníci, kteří provádějí pokládku zámkové dlažby, hlučné stroje, a to
v době, kdy je to OZV města Roztoky zakázáno, tj. o státním svátku – výjezd na místo, dělníci upozorněni na porušení OZV,
na místě zjednána náprava, přestupek vyřešen domluvou.

n Dne

6. 7. oznámen nález uhynulé kočky
v ulici Lidická v místě Na Vrškách – výjezd
na místo, mrtvá kočka odstraněna z okraje
komunikace, následujícího dne předána
MVDr. Šavrdovi.
n Dne 7. 7. oznámen nález sraženého zvířete v k. o. Roztoky – výjezd na místo, zjištěno mrtvé lišče, předáno členu mysliveckého sdružení.
n Dne 10. 7. oznámen hluk z motorové pily
při řezání dřeva na pozemku domu v ulici
Puchmajerova, v době, kdy je to OZV města Roztoky zakázáno, tj. v neděli – výjezd
na místo, majitel domu upozorněn na porušení OZV, na místě zjednána náprava,
přestupek vyřešen domluvou.
n Dne 11. 7. v brzkých ranních hodinách
oznámeno, že v ulici U Školky se na pozemku domu pohybuje cizí osoba, která vzbudila
majitele domu a žádala ho o to, aby přivolal
policii s tím, že na ni někdo najížděl vozidlem
a že se cítí ohrožena na životě – výjezd
na místo, na místo též hlídka PČR, osoba se
na pozemku již nenacházela, provedeným
místním pátráním nalezena na křižovatce
ulic Přemyslovská a Lidická, věc si na místě
převzala PČR k jejich realizaci.
n Dne 12. 7. oznámeni dva volně pobíhající
psi v prostoru Lesní školky v ulici Potoky –
výjezd na místo, zjištěno, že psi se na místě
již nenacházejí, ale že došlo jejich činností
k poškození pletiva dvířek kotců, ve kterých
jsou umístěni králíci, podle získaného popisu obou psů vytipován majitel, ten vyrozuměn, psy si odchytil sám v jiné části Roztok,
na místě zadokumentováno, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku.
n Dne 12. 7. ve večerních hodinách oznámeno cestou PČR, že ve vlakové soupravě
z Prahy do Děčína se v železniční stanici
Roztoky nacházejí dvě osoby bez platného
jízdního dokladu, které se chovají agresivně – výjezd na místo, na místě vlakvedoucím tohoto vlakového spoje osoby za asistence hlídky MP Roztoky vykázány
z dopravy, zjištěna jejich totožnost, věc
kvalifikována jako podezření z přestupku.
Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky můžete nalézt na webových stránkách
MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.
Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí,
obraťte se prosím buď osobní návštěvou,
nebo telefonicky na Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 974 882 730 nebo
974 882 731) nebo na Městskou policii
Roztoky (tel. 602 666 458 nebo 220 910 468,
popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz.)
l
Děkujeme předem za spolupráci. 
Petr Vevera

ved. str. MP Roztoky
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Je to běh na dlouhou trať

České školství je dlouhodobě neklidnou zónou, ať už se jedná o učitelské platy, o kvalifikovanost učitelů, o financování
škol, o šikanu nebo třeba nejnověji o inkluzi. Z tohoto nejistého prostředí pochopitelně vyrůstají problémy a konflikty
i na konkrétních školách. Nevyhnuly se ani roztocké základní škole. Do této situace přichází nová ředitelka, Mgr. Olga
Janoušková, kterou jsme na začátku prázdnin požádali
o rozhovor.
Můžete se prosím našim čtenářům krátce
představit?
Po ukončení základní školy v Roztokách
jsem studovala na gymnáziu Nad Alejí
v Praze. Další volbou byla pedagogická fakulta, obor speciální pedagogika. Rozhodovala jsem se mezi pedagogickými fakultami
v Praze a v Českých Budějovicích, kde jsem
se narodila. Jsem sice jihočeský patriot, ale
přece jenom v Roztokách jsem už přes čtyřicet let doma, takže vyhrála Praha. Na Pedagogické fakultě UK to byl obor Integrované studium speciální pedagogiky. Jsem
tak trochu „2 v 1“, protože šlo o studium
učitelství i vychovatelství dohromady
a mou specializací je logopedie a surdopedie. Po státnicích jsem v roce 1996 nastoupila do roztocké školy a působím zde dodnes. Tehdy na základních školách nebylo
běžné, že by s dětmi, které mají nějaké speciální výukové potřeby, pracoval speciální
pedagog. Začínala jsem tedy jako učitelka
prvního stupně a posléze, abych více uplatnila svůj obor, jsem chtěla pracovat jako
výchovná poradkyně. Proto jsem musela
absolvovat ještě dvouleté specializační studium výchovného poradenství.
Malé děti mi zůstaly dodnes, protože jsem
většinou učila děti v první a druhé třídě. Výš
než do třetí jsem se nikdy nepodívala. Je to
sice náročné, ale když vidíte tu proměnu
od většinou trošku vystrašeného prvňáčka
plného očekávání v září po sebevědomého
školáka na konci první třídy, je super pocit
být u toho. A moji první prvňáci? Už jsou
dávno dospělí, někteří už mají za sebou i vysoké školy a doufám, že v pohodě proplouvají životem.
Co vás přimělo zúčastnit se konkurzu
na místo ředitelky ZŠ v Roztokách?
Roztockou školou jsem prošla jako žákyně,
poté jako učitelka a teď mám zkušenost
i jako rodič, protože do školy chodí i mé děti.
Proto mi vůbec není lhostejná. V posledních
letech se škola potýkala s mnohými problémy. Přesto si myslím, že škola v Roztokách
má potenciál být výbornou školou, což byl
ten hlavní důvod, proč jsem šla do konkur-
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stránky školy, na nichž by všichni měli najít
aktuální informace, které potřebují.
Od září bude ve výuce angličtiny působit
také rodilá mluvčí. S angličtinou se někteří
žáci budou potkávat i během výuky nejazykových předmětů, např. výtvarné výchovy,
formou CLIL. (Výuka probíhá v češtině,
pouze jsou zařazovány různé aktivity v angličtině.)
Od září posílí náš poradenský tým druhá
psycholožka a sociální pedagog, což by se
mělo odrazit na posílení primární prevence
na škole. V rámci prevence bychom také
rádi více spolupracovali se složkami integrovaného záchranného systému.
Plánujeme rozšířit nabídku mimoškolních
kroužků a spolupráce s dalšími subjekty.
Velmi důležité je i budování dobrých vztahů
s rodiči a jejich větší zapojení do dění školy.
Není tajemstvím, že v učitelském sboru
nepanují právě harmonické vztahy. Máte
představu, jak tuto situaci zlepšit?
Je pravda, že klima ve škole má velký vliv
na práci učitelů a je také vnímáno i žáky.
Prostředí školy musí být založeno především
na pocitu vzájemné důvěry. Budování takové důvěry však neznamená rezignaci na zásady a stanovená pravidla. Na počátku musí
tedy být formulace jasných pravidel, a to je
prevence vzniku konfliktních situací. Nestane se to ze dne na den, je to běh na dlouhou
trať.

zu. Zkusit s tím něco udělat. Nepůjde to
samo a hned, ale je to velká výzva.
Co považujete za svůj prvořadý úkol
po nástupu do funkce?
Jelikož jsem pověřena řízením školy od června, tak největším a nejaktuálnějším úkolem
je personálně zabezpečit příští školní rok.
Právě proto, že už je začátek prázdnin, není
vůbec jednoduché, zvláště v okolí Prahy, najít kvalifikované učitele. Musíme doplnit pedagogický sbor, protože v příštím školním
roce bude mít naše škola přes 800 žáků,
z toho asi 120 nových prvňáčků.
Jaké máte představy o dalším rozvoji
roztocké základní školy?
Hlavním cílem je co nejkvalitnější výuka
a všestranný rozvoj žáků. Profilace školy závisí na schopnostech a zaměření učitelů.
Škola má ale své limity, ze kterých je nutné
vycházet, ať už jsou to limity materiální,
prostorové nebo finanční.
Plánů je spousta, ale nebude vše najednou. Tak alespoň několik nejaktuálnějších.
Během srpna budou spuštěny nové webové

V současné době se hodně hovoří o inkluzi. Jak bude realizována v podmínkách roztocké školy?
Inkluze je dnes velké téma, budí pozornost
a často také emoce. Každý má své zkušenosti, své postřehy a názory na její potřebnost.
V naší škole na principu inkluze pracujeme
mnoho let, není to pro nás novinka. Máme
zkušenosti s prací se žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami i s nadanými žáky.
Budova na Školním náměstí je plně bezbariérová. Přesto se budeme muset i se spoustou
nových věcí vyrovnat a naučit se s nimi pracovat. Máme ale náskok. Někde teprve začínají, u nás ve škole je plně obsazený poradenský tým složený z výchovných poradců,
preventistů školy, speciálních pedagogů,
psychologů, sociálního pedagoga, více než
10 asistentů pedagoga a asistentů pedagoga
pro sociálně znevýhodněné žáky.
Děkuji vám za vaše odpovědi a přeji vám,
aby se roztocká škola postavila zase
na nohy. A za rok se přijdeme zase poptat, jak se vám to daří. 
l

Jaroslav Drda
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Územní studie lokality Přívoz
Význam lokality z hlediska širších vztahů je především
v poloze, kdy může fungovat jako „brána“ do území na levém
břehu Vltavy. Toto je také největší potenciál.

být transportovatelné malým nákladním
vozidlem.
Studie je rozdělena do čtyř etap, které
jsou realizovatelné samostatně. V rámci
jednotlivých etap by mělo vzniknout následující.

Etapa 1 – Louka u přívozu

zdroj: soukromý archiv St. Boloňského

n PARKOVÁNÍ.

Stavba roztockého jezu (cca 1895)

Na pravém břehu velice dobře funguje volnočasová „tepna“ – cyklotrasa č. 7 „Vltavská cyklotrasa“. Vzhledem k zúžení silnice
v úseku Sedlecké skály se realizace podobného záměru na levém břehu jeví jako velmi problematická. Tento fakt zvyšuje strategický význam stávajícího přívozu jako
spojnice do dalších atraktivních míst (Tiché údolí, Únětice, Levý Hradec a další).
Jedinečná je lokalita také z hlediska topografie, údolí Vltavy je v úseku mezi Prahou
a Roztoky sevřené a v tomto místě se poměrně široce rozevírá.
Z hlediska návaznosti na město Roztoky
je důležitá poloha Středočeského muzea
v zámku, návaznost na centrum ulicí Ná-

dražní a také možnost propojení do Tichého údolí, resp. do ulice Riegrovy.
Umístění staveb je zatíženo především
polohou velké části území v aktivní zóně
záplavového území. Mimo přístřešku
u přívozu a hlediště na náspu, kde se jedná
o využití stávajících objektů, které nezhoršuje odtokové poměry, a lávky, kde se jedná
o nezbytnou stavbu dopravní a technické
infrastruktury, jsou nově navržené objekty
vždy mobilní.
Tyto mobilní objekty (WC, sprcha, občerstvení atd.) musejí být navrženy tak,
aby byly transportovatelné nákladním vozidlem s hydraulickou rukou, mobilní objekty umísťované na ostrově pak musejí
ETAPA I, PŘÍVOZ A LOUKA
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Malé parkoviště v jihovýchodním cípu řešené plochy v místě stávajících náletových dřevin. V případě nárazových akcí je parkování návštěvníků
možné také podél komunikace Vltavská.
n KOMUNIKACE. Včetně přípojky elektřiny a vody k objektu nového přístřešku
u přívozu a pódia. Možnosti umístění stánků a pojízdných prodejen. Navržena je
zpevněná plocha přírodní dlažbou.
n OBJEKTY. Stavební úpravy objektu přístřešku u přívozu – doplnění o toalety
a bar. Přírodní hlediště na náspu u studny.
Příprava pro umístění pódia ve střední části řešené plochy včetně přípojky elektro.
Zářezy ve svahu vyvýšené posezení.
n SPORTOVNÍ ČÁST. Např. víceúčelové
hřiště, hřiště s vodními prvky pro děti, přírodní posilovna atd.

Etapa 2 – Marina
n MARINA.

Kotviště a zpevněná plocha
pro objekty zázemí v centrální části, možnost umístění objektu zázemí včetně přípojky elektřiny a vody.
n STEZKY. Komunikace spojující přívoz
a marinu. Vjezd pro vozidla s povolením
obce (uživatelé kotviště). Pěší komunikace
propojující marinu a cyklostezku na protipovodňovém valu.
n KOTVIŠTĚ PARNÍKŮ. Spolu s realizací
záměrů této územní studie se počítá s obnovením zastávky parníku pravidelné linETAPA I, PŘÍVOZ A LOUKA
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ky Mělník–Praha a větší frekvence zastávek dalších plavidel. Vhodná bude úprava
povrchu, doplnění zábradlí atd.

ETAPA II, MARINA A ZÁZEMÍ

Etapa 3 – Ostrov
n LÁVKA.

Objekt lávky včetně vedení elektřiny a vody a zpevněné plochy pro objekty
zázemí na ostrově. Lávka včetně nástupních
ramp musí být řešena bezbariérově.
n PLÁŽ. Úprava břehů k vytvoření pláže
včetně možnosti umístění objektů zázemí.
n TÁBOŘIŠTĚ. Vymezené místo pro tábořiště. Není určeno k přespávání, ale spíše
jako místo k doplnění nárazových akcí
(týpí – akce pro děti atd.). Včetně možnosti umístění objektů zázemí.
n BĚŽECKÁ STEZKA A PĚŠINA PODÉL
OSTROVA. Přírodní běžecká trať – překážky, zvlněné pěšiny atd. Pěšina podél břehu.

ETAPA III, LÁVKA (VARIANTA A) A OSTROV

Etapa 4 – Cyklostezka po hrázi

n CYKLOSTEZKA v trase protipovodňové

hráze. Vhodné doplnění o veřejné osvětlení formou nízkých osvětlovacích sloupků
nebo neoslňujících zemních svítidel.
n NÁVAZNOST přes silnici. Napojení
na okolí lávkou přes Únětický potok a přechodem přes komunikaci Za potokem.
Dále průjezdem na komunikaci Riegrova.
V nezbytném rozsahu zábradlí.
n NÁVAZNOST přes muzeum. Vedení
přes areál Středočeského muzea. Napojení
podjezdem na komunikaci Nádražní.
V nezbytném rozsahu zábradlí.

ETAPA III, LÁVKA (VARIANTA B) A OSTROV

Vzhledem k nemalým nákladům budeme postupovat po jednotlivých etapách.
V příštích dvou letech by měla být zrealizována etapa 1 – Louka u přívozu a etapa 4 –
l
Cyklostezka po hrázi. 
Ing. Arch. Tomáš Beneš

autor územní studie

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Odhad projektových
a realizačních nákladů

ETAPA IV, CYKLOSTEZKA NA VALU

n Etapa 1 – Louka u přívozu
6 131 400 Kč
n Etapa 2 – Marina		
5 058 400 Kč
n Etapa 3 – Ostrov		
23 267 000 Kč
n Etapa 4 – Cyklostezka		
3 064 000 Kč

Celkem 			
37 520 800 Kč
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NÁZORY A KOMENTÁŘE

Zbytečné nedorozumění
V květnovém čísle Odrazu jsem v souvislosti s 25. výročím našeho časopisu publikoval rozhovor s Janem Chytilem, bývalým starostou našeho
města. Chtěl připomenout tohoto muže, který nejen založil Odraz, ale stál
v čele města ve složitém období přechodu od direktivního řízení obce
k demokratickému – byl to mimochodem první rozhovor po jeho odchodu
z radnice v roce 1994.

Článek jsem nazval „Rozhovor s Janem
Chytilem, prvním porevolučním starostou
zvoleným v demokratických volách –
o Odrazu, ale nejen o něm“. J. Chytil získal
mandát zastupitele v prvních volbách konaných podle nové zákonné úpravy v listopadu 1990. Ty bylo možné opět po několika desetiletích označit – právně i fakticky,
za plně demokratické. Předcházela mu totiž svobodná soutěž politických stran
a hnutí, která je základním principem demokracie.
Na tento rozhovor – pro mě překvapivě
a zbytečně rozčileně – reagovala paní místostarostka Marie Šlancarová, rozená Sedláčková, která se ohradila proti tomu, že jako
první starosta po listopadu 1989 nebyl
v článku uveden její otec, pan Vojtěch
Sedláček. Zamrzelo mě, že dokonce mě
i J. Chytilovi podsunula špatný úmysl tím,
že napsala: „Je až s podivem, jakou práci si
dali on (J. Chytil) i pisatel článku, aby snad
slovem nezavadili o skutečně prvního svobodného starostu Roztok Vojtěcha Sedláčka.“ Tato reakce mě dost zaskočila, protože nic
z toho nebylo mým (naším) úmyslem. Vojtěcha Sedláčka jsem si vždy velmi vážil a vážím
a jeho kredit ani pozitivní roli v revolučním
období jsem nikdy nezpochybňoval. Jádro
vzniklého nedorozumění spočívá zejména
v nesprávné interpretaci některých faktů.
185 x 84 mm tritenik.pdf 1 1. 6. 2016 13:23:52

Po listopadové revoluci bylo dohodnuto předání moci Občanskému fóru na úrovni republiky, krajů, okresů i obcí v rámci tzv. jednání „u kulatého stolu“ s představiteli
bývalého režimu. Stalo se tak i v Roztokách,
a to koncem prosince 1989 a začátkem ledna
1990. V rámci dosažených dohod podalo rezignaci na svůj mandát 25 poslanců Městského národního výboru, zejména členů KSČ,
ale i nestraníků. Na uvolněná místa bylo Občanským fórem v Roztokách a v Žalově nominováno 17 nových poslanců MěNV. Zisku
tohoto mandátu nepředcházela žádná volba,
k navrženým kandidátům nebyla žádná alternativa. Šlo o akt „revoluční spravedlnosti“,
nikoliv o výsledek demokratické volby. Poslanecký sbor MěNV Roztoky pak ze svého
středu zvolil, prakticky jednomyslně, nového
předsedu MěNV, a to Vojtěcha Sedláčka.
Tento postup se opíral o ústavní zákon schválený Federálním shromážděním a byl tedy
zcela legitimní. Nešlo však o volbu v dnešním slova smyslu, spíše o kooptaci. Podobným způsobem jsem byl tehdy např. i já
„zvolen“, tedy přesněji řečeno kooptován,
do Rady Krajského národního výboru a tři
další členové roztockého OF do Okresního
národního výboru Praha-západ (p. Chytil,
Vorel, Čajánek). O atypičnosti těchto procesů svědčí i to, že jsme ještě skládali slib věrnosti Československé socialistické republice,

s čímž jsme sice měli těžký problém, ale jinak
to nešlo, protože vypuštění slova „socialistické“ by znamenalo slib s výhradou, který je
vždy (a dosud) neplatný.
První svobodné parlamentní volby (do FS
a ČNR) se uskutečnily v červnu 1990. Proběhly již podle nového zákona, který se zásadně lišil od předchozího. Přesto dnes někteří politologové poukazují na to, že nešlo
ani tak o opravdu demokratické volby, ale
spíše o referendum o novém demokratickém modelu řízení státu, o novém společenském a ekonomickém modelu. Proto
také bylo funkční období nových komor
parlamentu stanoveno jen na dva roky. První volby do obecních zastupitelstev, které
nahradily národní výbory, se konaly v listopadu 1990 a lze je již za demokratické označit bez výhrad. Zvolení zastupitelé pak ze
svého středu zvolili do svého čela starostu,
což je praxe platná i v současnosti.
Takže shrnuto. Prvním starostou našeho
města (resp. ještě předsedou MěNV)
po listopadové revoluci byl v únoru 1990
legitimně ustanoven Vojtěch Sedláček. To
je fakt, s nímž nelze nijak polemizovat.
Po jeho rezignaci v červenci 1990, kdy se
stal šéfem koordinačního centra OF, pak
stál v čele města až do podzimních voleb
jako předseda MěNV Petr Tříska. Ovšem
prvním starostou, který vzešel z volby
na základě zákona o volbách do zastupitelstev obcí a který získal mandát zastupitele
na základě demokratické volby, byl až Jan
Chytil. I to je fakt, který nelze zpochybnit.
Celou věc proto považuji za zbytečné
l
a politováníhodné nedorozumění. 
Stanislav Boloňský
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Zahrádkář sobě

Vyjádření starosty

Slovo starosty má přece jen nějakou váhu, zvlášť když
je to slovo úvodní, a navíc v Odrazu. Proto by měl pan
starosta vážit, co do něj píše, a nevymýšlet si pohádky.
Pro nepravidelné čtenáře si dovolím malé shrnutí.

Roztoky hledaly místo pro
školku či dětskou skupinu a já
jsem napsal, že by management
města měl zvažovat všechny
varianty, tedy i pozemky s bývalými zanedbanými skleníky
a přilehlou parcelu v blízkosti
areálu školky Spěšného – cca
2000 m2, na které ale hospodaří
i pan starosta, takže jakákoli
diskuse na toto téma je na městě tabu.
Že pan starosta má zahrádku na městském pozemku, mi
nevadí. Co mi ale vadí, že několik let neplatil nájem a že
s žádostí o zahrádku obešel
městskou radu, která je k povolování nájmů oprávněna.
Argument, podle kterého zahrádkářský svaz hospodaří
na zmíněném pozemku už
37 let, kulhá na obě nohy
ve chvíli, kdy tento nárok nemůže pan starosta doložit žádnou hospodářskou smlouvou
– na rozdíl od ostatních zahrádkářských kolonií, které
smlouvy mají. Poctivě jsem se
samozřejmě smlouvy dožadoval před napsáním komentáře
oficiálním dotazem na měst-

ském úřadě a zpět jsem obdržel negativní odpověď. Smlouva není. Mohu e-maily doložit.
Když někdo pozemky využívá dlouhodobě od dětství, dá
se to omluvit, smlouva možná
byla, možná se ztratila, možná
to bylo celé jinak. Pan starosta
ale o neexistenci právního titulu věděl a obejití rady města
je podle mě přinejmenším vyčůranost. Má-li být představitel města morální ctností samou, navíc s ambicí stát se
krajským politikem, správná
cesta to není. Místo toho straší
zahrádkáře s ODS, i když moc
dobře ví, že i my jsme vždy
byli pro zachování zahrádkářských kolonií, dokonce jsme
tím podmiňovali vznik nového územního plánu. Aspoň
doufám, že buřtyjády, které
teď před volbami na zahrádce
pořádá, stojí za to. l

K článku pana Jandíka uvádím následující:
Přikládám první stranu hospodářské smlouvy z roku 1979,
o které pan Jandík tvrdí, že nikdy neexistovala. Na základě
této smlouvy na pozemku v průběhu 37 let hospodařily
desítky, ne-li stovky zahrádkářů. Nikdy jsem radu města
neobcházel, protože ta opravdu nemůže rozhodovat o tom,
zda na městě nezávislý zahrádkářský svaz nebo jakýkoli
jiný spolek přijme za člena Jakoba nebo kohokoli jiného.  l

Jan Jakob

Roman Jandík
předseda
ODS Roztoky

I roztocká základka bude tak trochu zvláštní
Příklady z učebnice matematiky: Rok 1982: Zemědělské družstvo A vyprodukovalo 80 tun brambor, zemědělské družstvo B vyprodukovalo 120 tun brambor.
Kolik obě družstva utržila dohromady při výkupní
ceně 0,90 Kč za kg? Rok 2004: Farmář A vypěstoval
80 tun brambor, farmář B vypěstoval 120 tun brambor.
Eurokvóta činí 60 tun, určete, kolik tun brambor budou
muset jednotliví farmáři vyhodit. Rok 2016, inkluzivní
třída: Farmář A vypěstoval 80 tun brambor, farmář B
vypěstoval 120 tun brambor. Podtrhněte v textu slovo
brambory a diskutujte o něm se svými spolužáky.

Před časem vstoupila v platnost novela školského zákona
zavádějící nárok na inkluzivní vzdělávání. Týká se to pochopitelně i školy roztocké,
a tak se od září rodiče v na-
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šem městě mohou těšit
na společné vzdělávání celé
škály dětí od těch v rozličných aspektech nadaných až
po děti různě mentálně postižené: správným termínem

sluníčkového ptydepe tzv. integrované. Že jde o absurditu
na entou z dílny sociálních
inženýrů, snažících se stavět
svět na hlavu, není třeba zdůrazňovat ve městě, kde léta
úspěšně fungovala zvláštní
škola s výbornými výsledky.
Jakožto vysokoškolský učitel
mám zkušenost, jak obtížné
může být, když se v kruhu potkají studenti výrazněji se lišící
vstupními znalostmi (např.
z důvodu předchozí praxe). Pokročilejším by měl člověk poskytnout přidanou hodnotu
a zároveň se snažit, aby těm
méně pokročilým neujel vlak.

A to jde o vysokoškoláky, tj. dospělé lidi, mnohokrát již „profiltrované“, u kterých se navíc
dá předpokládat zájem o věc.
Na základní škole to musí být
ještě nesrovnatelně obtížnější.
I přes armádu všemožných asistentů bude samozřejmě výsledkem karavana kráčející rychlostí nejpomalejšího velblouda.
Což obratem vyřeší rodiče těch
rychlejších a děti přehlásí jinam, nejspíše na školy soukromé, kde inkluzi efektivně zabrání finance. Mimochodem, bude
zajímavé sledovat, kam a s kým
chodí do školy potomci všech
těch paní Valachových,  ➔
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Šabatových, pánů Dienstbierů a dalších
hlav – člověka by skoro napadlo – snad
také poněkud integrovaných.
Roztocká ODS dlouhodobě prosazuje
přesný opak – máme za to, že společnost
musí umožnit vzdělání dětem podle jejich

schopností a podporovat především talentované jedince. V našem městě tomu chceme napomoci obnovením výběrové „matematické třídy“, která tady fungovala úspěšně
koncem 80. let. Tuto iniciativu, se kterou
jsme přišli už loni (viz Odraz 9/2015),

sice zatím poněkud zbrzdil vývoj situace
s bývalým panem ředitelem Bezděkou,
na našich plánech a snaze se však nic nezměnilo. 
l
Tomáš Šalamon

Svoboda informací, nebo dezinformací?
Počátkem června jsem našel ve schránce, podobně jako většina obyvatel našeho kraje, časopis Středočech, který vydává
v nákladu 527 000 ks (!) Středočeský kraj. Tím, že je financován z krajského rozpočtu, si ho vlastně nepřímo platíme
z našich daní. Měl by tedy vyváženě odrážet názorovou pestrost politických subjektů i veřejnosti.
Při prolistování tohoto plátku však máte
dojem, že ho platí ze své kapsy pan hejtman a jeho radní. Pana hejtmana Peteru
naleznete v tomto čísle na 8 fotografiích,
jako by se bez něj v kraji nepohnul lísteček... Je to pravda určitý pokrok proti éře
hejtmana D. Ratha, který měl svou fotku
na každé stránce, ale přesto nevím, zda by
se nenašly k článkům i lepší ilustrace.
Opozici je vyhrazena 1 stránka z 24. Že to
je v rozporu s platným tiskovým zákonem
(s § 4a požadujícím „objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném
celku“) je zřejmé, ale zřejmě to nikdo neřeší... Horší je jednostranné informování

o tom, jak samospráva a státní správa
Středočeského kraje funguje. Kritický,
nebo alespoň tzv. „vyvážený“ článek zde
s výjimkou dvou opozičních stesků
na straně 16 (na téma bývalého vojenského prostoru Milovice) nenajdete. Přitom
se náš kraj potýká s mnoha palčivými
problémy, které jsou velmi rozdílné region od regionu. Například tzv. pražský
prstenec (okresy Praha-západ a Praha-východ) trpí v důsledku masivní bytové
výstavby kritickým nedostatkem míst
v mateřských a základních školách, zatímco jiné části kraje se vylidňují, protože
tam není práce. V některých oblastech

„vnitřního pohraničí“, odkud mizejí nejen
lidé, ale i prodejny se základními potravinami, by šlo dobře natáčet retro filmy
z poválečného období. Stav komunikací
II. a III. třídy je špatný všeobecně, snad
nejhorší ze všech krajů ČR. Středočeský
kraj je také třetí nejzadluženější v rámci
republiky.
Časopis Středočech nic zásadního neřeší, jen chválí, a to „vlastní peří“. Hodně
(i grafikou) připomíná regionální periodika z období 80. let (např. tehdejší hlásnou troubu krajského výboru KSČ Svoboda), dokonce bych řekl, že pod vlivem
„perestrojky“ zde byly koncem 80. let
články kritičtější než v současném měsíčníku Středočech. Myslím, že to je jedna
z věcí, které se musejí po podzimních volbách změnit. Občané si zaslouží (za své
peníze) kvalitní a objektivní informační
l
zdroj. 
Stanislav Boloňský

Cesta z města
Tak jsem zase udělal chybu a jel ráno z Roztok přes Prahu
autem místo obvyklého vlaku. Autem jsem musel, ale říkal
jsem si, jsou prázdniny, to bude dobrý – nebylo. Těch osm
kilometrů jsem zvládl průměrnou rychlostí 12 km za hodinu –
těžko překonatelný rekord.
Řekl bych, že míra diskomfortu při cestě
do centra se zvyšuje od doby, kdy v Praze 6
vládne nová koalice. Začalo to zčistajasna
vyhrazeným pruhem pro autobusy, uzavírkou Papírenské, nepřipraveností Prahy 6
na otevření Blanky a nyní dlouhodobou
uzavírkou Korunovační. Uzavřena je až
do konce letošního roku kvůli opravě železničního viaduktu. Když jsem to slyšel,
říkal jsem si, jak to ti Japonci nebo Číňani
dělají, že by za tu dobu dokázali postavit
dálnici z Prahy do Brna.
Takový chaos, jaký panuje při realizaci
dopravních staveb v Praze, si nepamatuji.
Chápu snahy o zklidňování dopravy, které
v našem dějství znamenají zúžení ulice Ju-
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goslavských partyzánů, ale nelze prostě jen
tak zašpuntovat vjezd do Prahy pro desítky
tisíc lidí z Prahy-západ v době, když nemám náhradní řešení. Blanka je super
zkratka ve směru z Troje nebo Smíchova,
ale když jedete z Roztok přes Kulaťák, tak
to je utrpení a Praha 6, respektive kooperace s magistrátem, zde evidentně zaspala
v realizaci vhodného řešení, které by bylo
obchvatem Vítězného náměstí. Ten musí
být čtyřproudý a jakékoli jiné snahy jsou
v tomto okamžiku fatální chybou, která má
za následek tisíce čoudících aut v kolonách. Vyřešení situace posunutím přechodu se semaforem pro chodce je nefunkční
až směšné.

Abychom jenom nekritizovali, probírali
jsme situaci s Jakubem Stárkem, novým
předsedou ODS Praha 6, a dohodli jsme se
na užší spolupráci mezi našimi sdruženími. ODS je sice v opozici v Roztokách
i v Praze 6, ale některé informace byly pro
obě strany cenné – typickým příkladem je
náš požadavek na cyklostezku za Sedlecem
směrem do Roztok nebo právě konzultace
a komunikace ohledně plánovaných infrastrukturních staveb, které mají vliv
na všechny zúčastněné.
Budeme se snažit tlačit prostřednictvím
našich krajských zástupců také na dokončení obchvatu Prahy a výstavbu mostu přes
Vltavu, protože to je stavba, která bude přínosná nejen pro občany našeho města, ale
pro celou republiku, což bohužel vláda ČR
v Bruselu neprosadila, a tím celou stavbu
l
opět zdržela. 
Ing. Roman Jandík
předseda ODS Roztoky
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Místostarosta není místodržící
Před domem čp. 544 v Palachově ulici se skví novotou vodorovné dopravní značení. Je to zcela redundantní žlutá čára na obrubníku. Tato značka
znamená Zákaz stání. Takže je tu evidentně zbytečná, když totéž si řidič
uvědomí při pohledu na vrata vzdálená na šířku chodníku a místní speciální okrasy mezi chodníkem a vozovkou.

Pro méně chápavé řidiče jsou v této ulici
dlaždice vedoucí ke vjezdům navíc vyvedeny žlutou barvou. Jedná se tedy opravdu
jen o okrasný prvek. Navíc šířku vjezdu
přesahuje o dva obrubníky, což si lze vysvětlit tak, že malíři zbyla barva a bylo mu
líto ji vyhodit. Nebo že by se tak zabral
do práce? Nebo je majitel vjezdu řidič začátečník? Takže paskvil na druhou.
Když tuto novou okrasu zhlédl předseda
dopravní komise, velice se podivil a jal se
pátrat po autorovi. Toho našel rychle. Ředitel technických služeb se s autorstvím jím
řízené organizace netajil. Rázně odmítl, že
by to udělal bez pokynu nadřízeného orgánu, jen nechtěl prozradit, od koho ten pokyn dostal. I hlas na něj předseda komise
zvýšil. Doufám, že to zvýšení hlasu nenaruší
jejich přátelské vztahy. Předsedu komise to
pak mrzelo, ale jeho touha dovědět se prav-

du byla prostě silnější. Ale ředitel technických služeb mlčel jako Jan Nepomucký.
Nakonec vyšlo najevo, že pokyn vydal místostarosta pro kulturu, spolupráci s městským architektem a koordinovaná stanoviska v rámci územního a stavebního
řízení, dohled nad rekonstrukcemi silnic
a chodníků, provoz technických služeb,
péči o městskou zeleň, průvodcovskou
službu a provoz a údržbu na Levém Hradci, zastupování města v dobrovolných svazcích obcí a kontakt s letištěm. Prostě o dopravním značení není v jeho pracovní
náplni ani zmínka.
Veškeré návrhy, které přijdou z dopravní komise ohledně dopravního značení,
musí nakonec schválit příslušný policista.
Pokud neschválí, nebudou realizovány.
Někdy je nám to docela líto, ale je to tak
správně. Dopravní komise je jen a jen po-

radní orgán rady města, příslušný policista má ze zákona odpovědnost. Plnou a nedělitelnou se všemi z toho vyplývajícími
důsledky.
A najednou tohle. I na tu žlutou čáru se
tedy policista přišel podívat. A dodatečně ji
schválil. Co také jiného měl dělat? Nařídit,
aby byla na náklady města odstraněna?
Tedy další zbytečný výdaj z peněz daňových poplatníků? Je to ale trochu past. Teď
musí být na náklady města obnovována.
Takže se musí počkat, až nebude vidět,
a pak je třeba ji zrušit.
A příště už to nedělat. Pravomoc volených orgánů končí tam, kde to zákony stanoví jinak. Místostarosta není místodržící
a musí to respektovat. A nemůže ustoupit
ani žadonění majitele vjezdu, který si svůj
další život bez té zbytečné značky nedovedl
l
představit. 
Vít Calta

Roztoky proti totalitě
je název útlé knihy historika Jiřího Plachého, kterou s podporou města
Roztoky vydalo v červnu 2016 nakladatelství Svět křídel. Stručnou anotaci
knihy shrnuje její podtitul „Občané Roztok perzekvovaní komunistickým
režimem po únoru 1948“. Jde vůbec o první publikaci, která se temným
obdobím padesátých let v našem městě (v širším kontextu) zabývá. Kniha je výsledkem zejména vlastní badatelské činnosti autora, a je to tedy
dvojnásobně cenný titul. Je to zacelení dalšího bílého místa v novodobé
historii našeho města a jeho obyvatel.

Po únorovém převratu došlo k prudkému
zvratu poměrů směrem ke sovětskému stalinismu s rychlostí, která všechny zaskočila. Po abdikaci prezidenta Beneše padla
poslední překážka, a tak tajná policie rozpoutala novodobý hon na čarodějnice, jehož obětí byli nejen političtí oponenti, ale
často i obyčejní lidé bez politických ambicí.
Řadu procesů si policie vyfabulovala jen
proto, aby mohla potvrdit politickou tezi
o „ohrožení republiky“ a také prokázat
svou vlastní potřebnost.
Již zkraje roku 1949 proběhla v Roztokách první vlna zatýkání, jehož obětí byli
zejména místní funkcionáři lidové a národně socialistické strany, kteří byli posléze
souzeni v rámci zinscenovaného procesu
s tzv. protistátní skupinou Česká legie. Tu
měli, podle falešné interpretace StB, založit
před svým útěkem do zahraničí mjr. Viktor
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Kašlík a Viktor Vlášek. V rychlém sledu pak
následovaly další represe, např. proces s názvem SOCHA, který postihl zejména osoby
spojené s tímto úspěšným útěkem na západ.
V něm byla např. odsouzena sestra V. Kašlíka Miluše za vlastizradu a vyzvědačství
k 18 letům žaláře (z toho si odseděla 10 let).
Dále byla „odhalena“ a souzena skupina
ZVON, která měla připravovat protikomunistický převrat. Počátkem 50. let následovaly
další politické procesy, v nichž bylo odsouzeno několik občanů Roztok, např. i podnikatel
Václav Kaňkura, majitel tzv. „zámečku“ v Tichém údolí (čp. 10), který mu byl pochopitelně zkonfiskován. Jeden konkrétní osud podrobněji přiblížil čtenářům Odrazu J. Plachý
v červnovém čísle v článku Karel Schwarz
a další – roztočtí občané proti totalitě. Tento
údajný člen protistátní skupiny vyfasoval 25
let odnětí svobody v procesu, kde dokonce

padl pro vůdce skupiny trest smrti. Předčasnou smrtí vlastně skončil i odsouzený Ing. K.
Schwarz, neboť nedlouho po nástupu trestu
ve věznici zemřel.
Roztoky proti totalitě je čtení velmi zajímavé a mohu ho doporučit všem, jimž regionální historie není lhostejná a chtějí se na základě nově zveřejněných dokumentů něco
dozvědět o šílené poúnorové atmosféře v české společnosti, a to prostřednictvím životních příběhů lidí, které semlela totalitní mašinérie. Nejtragičtější na těchto zničených
životech je to, že šlo vesměs o vykonstruované procesy na základě křivých obvinění –
s lidmi, kteří se ničeho trestně protiprávního
nedopustili, snad kromě toho, že v soukromí
nadávali na režim. Z tohoto pohledu by bylo
možná přesnější, kdyby byl název knihy uveden v uvozovkách, protože o žádný odboj
v pravém slova smyslu nešlo. Nepadl jediný
výstřel, zřejmě ani facka. O to jsou osudy
obětí intrik Státní bezpečnosti a zvůle deformovaného soudního systému smutnější.  l
Stanislav Boloňský
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Roztocký Drsoň Junior 2016 (8. až 10. 7. 2016)
Letos jsme uspořádali pro roztocké děti již třetí ročník úspěšné akce zvané
Roztocký Drsoň Junior, kterého se zúčastnilo více než 30 dětí. Celý koncept byl postaven tak, aby dětem zprostředkoval nové znalosti ze světa
přírodních věd a zároveň je i naučil novým pohybovým dovednostem.
V ideálním případě by se tak děti měly začít aktivně zajímat o svět kolem
sebe a trávit více času venku všestranným pohybem, spíše než doma pasivním sezením u počítače.

Zatímco předchozí ročníky trvaly vždy jen
půl dne, letos jsme se rozhodli s dr. Michaelem Londesboroughem otestovat nový
model akce, který trval tři dny.

Den první – pátek

Cestou na Ondřejovskou hvězdárnu Astronomického ústavu Akademie věd ČR jsme dětem oznámili, že jsme právě obdrželi důležitou
zprávu z britské zpravodajské služby MI-6.
Přísně tajná zpráva oznamovala, že se v někde
v Čechách nachází padouch Solaris a jeho pomocník dr. Sunburn a že se oba chystají pomoci soustředěného paprsku Slunce zničit
naši Zemi. A aby děti dovedly tento ďábelský
plán zastavit, musely načerpat dostatek znalostí o Slunci a jeho záření a zároveň je čekal
intenzivní špionský výcvik. Na Hvězdárně
Ondřejov nám proto pomohl s teoretickou
přípravou vynikající vědec Dr. Tomáš Bezouška, jenž zde zkoumá vlastnosti Slunce již několik let. Děti se tak mohly dozvědět velké
množství velmi zajímavých informací nejen
o Slunci, ale i o naší sluneční soustavě.

Den druhý – sobota

Zatímco předchozí den byl hlavně
ve znamení čerpání teoretických znalostí, druhý den byl o intenzivním špionském výcviku. Děti se tak učily jemným
finesám tiché chůze i měkkým seskokům
ze všech možných překážek. Následně je
čekal výcvikový polygon v režii našich
skvělých roztockých dobrovolných hasičů. Ti připravili pro děti úžasné úkoly,

kdy měly například v zakouřené místnosti (stanu) lokalizovat zraněného kamaráda (figurínu) a následně jej odtud
odnést na nosítkách do bezpečí. Jeden
z dalších úkolů spočíval i v záchraně topícího se v řece. Děti vypluly na řeku
vždy s několika hasiči, kteří pak „náhodou“ vypadli ze člunu. Úkolem dětí bylo
je zachránit pomocí záchranného kruhu
či speciálního háku. V závěru celé akce
hasiči zadali dětem ještě jeden bonusový
úkol. Kdo chtěl, mohl se nechat na člunu
dopravit doprostřed řeky a odtud vlastními silami doplavat ke břehu. Příjemně
nás překvapilo, kolik dětí se nadšeně přihlásilo a následně i tento úkol úspěšně

zvládlo. Samozřejmě pod bedlivým dohledem hasičů záchranářů.

Den třetí – neděle

Dopoledne měly děti volno, aby načerpaly
síly pro finální střet se Solarisem. My jsme
mezitím s velkou pomocí rodičů vyčistili
prostor outdoorového hřiště v Tichém údolí
a následně postavili všechny překážky tak,
aby na odpoledne bylo všechno připravené
pro velké finále. Po úvodním motivačním
proslovu jsme dětem vysvětlili, kde se nachází jaké stanoviště a jaké fyzické výzvy je čekají. Mohly se tak těšit na kurz psaní tajným
inkoustem, ukázku přenosu zvuku prostřednictvím světla apod. Vždy pak získaly část
nápovědy k umístění tajné základny a také
počítačový kód, kterým měly zastavit odpočet
do zničení Země. Aby se však dostaly k vědeckému stanovišti, musely absolvovat i náročné
fyzické výzvy, jako byla například „ďábelská
lanovka“ nebo „vodní plížení“, „opičí ručkování“ či „útěk z vězení“. Po absolvování všech
překážek již děti získaly vše potřebné k tomu,
aby se dostaly na základnu padouchů. Zde se
jim úspěšně podařilo oba padouchy zajmout
a zastavit odpočet. Ale bylo to o fous.
Asi netřeba dodávat, že děti byly na konci
špinavé, mokré, utahané, ale nadmíru šťastné. Zvláště když dr. Michael na konci opět
vytvořil „nejrychlejší zmrzlinu na světě“,
a to dokonce ve dvou příchutích! Akce se
tedy opět výborně povedla a bavily se tak
nejen děti, ale i rodiče a organizátoři akce.
V závěru mi dovolte poděkovat městu Roztoky za podporu, dobrovolným hasičům města
Roztoky a rodičům jak za fyzickou pomoc při
stavbě a organizování překážek, tak i za četné
reklamní předměty, které potěšily účastníky
Drsoně spolu s diplomem a hezkou medailí.
Tak příští rok možná opět zase na viděnou.l
Jaroslav Kolcun

INZERCE

•
•
•
•
•
•

FIREMNÍ A OSOBNÍ FINANCE
ŘEŠENÍ A PORADENSTVÍ V OBLASTI HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ
REFINANCOVÁNÍ HYPOTÉK A SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ
KONSOLIDACE ÚVĚRŮ
OPERATIVNÍ LEASING PRO FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY
INVESTIČNÍ SLITKY A MINCE  

Tel: +420 602 949 860, Jarmila Horňáková, Roztoky
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Po špičkách: Tanec mezi poli
Kdo se v pondělí 20. června vpodvečer zcela náhodou vypravil z Roztok přes Holý do Únětic nebo opačným směrem, jistě
s údivem hleděl na roztančené dívenky pod modrou oblohou
mezi zelenými poli, které sledovalo hojné publikum, jež se
u té příležitosti setkalo z obou obcí na půl cesty.
Pod pedagogickým vedením MgA. Zuzany Smugalové se téměř devadesát tanečnic a jeden tanečník prezentovali ve skupinových choreografiích od nejmladšího
tanečního věku nejen v tradičních tanečních pásmech pro nejmenší (Řemesla, Studánky aj.). K vidění byli i ptáčci,
ovečky a vlci, únětické předškolačky
skvěle zvládly tanečně pojatou Pohádku
o řepě.
Ty trochu starší doprovázené živou kytarovou hrou Kateřiny Judové se zase staly
vynalézavými princeznami z pověsti
„O velkém zvonu Svatovítském“.
Reprodukovaně zazněla Ieva´s polka
finské skupiny Loituma, na české Yellow
sisters či Zuby nehty efektně tančili Mravenci a Moli. Zcela nový námět byl pod
názvem Noc v deštném pralese zpracován prostřednictvím taneční improvizace
dvanáctiletých dívek. Choreografie pro
nejstarší tanečnice využila jako inspiraci
i doprovod electro-swingovu skladbu Memories.
V tradičních i nových originálních choreografiích se zúročila také odborně vedená výuka tvořivé taneční výchovy, ke kte-

Nečekaná byla téměř profesionálně působící všeobecná zodpovědnost dětí během
vystoupení.
Ta ovšem nemohla (a ani nechtěla) překrývat jejich všeobecné nadšení pro tanec.
To naplno propuklo při závěrečné „Svatojánské“. Společný tanec všech účinkujících na hudbu Hradišťanu byl symbolickým rozloučením před prázdninami.  l
Marcela Marková

Studio Po špičkách
bude v případě zájmu na začátku
nového školního roku 2016–2017
individuálně doplňovat jednotlivé
třídy všech věkových skupin.
Pravděpodobně bude otevřena
i nová nejmladší skupina od 3 let
(v čase, který bude upřesněn
později) a opět se nabízí vznik
samostatné klučičí třídy od 5 do 10
let se specificky vedenou výukou.

ré se Studio Po špičkách hlásí. Viděli jsme
ladný tanec s nápaditostí a vtipem, dech
se tajil nad krásou pohybu, hudby a krajiny, přesněji všeho neoddělitelně propojeného.

Zápis pro nové zájemce či možnost
individuální domluvy nebo upřesnění proběhne ve čtvrtek 1. září
2016 od 16 do 18 hodin v Sokolovně Roztoky a v pátek od 12 do
14 hodin v Sokolovně Únětice.
Pro bližší informace, elektronickou
přihlášku a kontakty sledujte
l
www.tsposickách.cz

První Klubové setkání – Rudolf Šimek
V úterý 7. června 2016 bylo v Klubovně
důchodců plno již dlouho před 15. hodinou. Všichni, většinou dámy, byli velice
zvědaví na muže, jehož bratrem byl známý herec a humorista Miloslav Šimek
a který je již dlouholetým roztockým občanem, žijícím na Levém Hradci. Hned
na začátku jsem na pana Šimka prozradila, že zanedlouho oslaví významné jubileum 80 let a právě nyní prožívá svou premiéru, je poprvé v Klubu „důchodců“.
Tento muž, kterému by nikdo nehádal
tak úctyhodný věk, nás všechny přesvědčil, že humor a životní optimismus jsou
v rodě Šimků asi dědičné. S kouzlem
a šarmem vyprávěl o svém životě, o pohybu a sportu, který je velice důležitý především v pokročilejším věku a začít se
s ním dá vždy.
Důležité je nacházet v sobě stále to hravé
dítě a mít chuť se smát, nebát se začínat

ČERVENEC–SRPEN 2016

Pozvánka na další Klubové
setkání:
V úterý 27. září 2016 v 15 hodin
přivítáme v Klubovně důchodců
v Havlíčkově ulici další známou
roztockou osobnost, paní Marii
Kšajtovou – spisovatelku, scenáristku, dramaturgyni a novinářku,
která je známá nejvíce z Večerníčků a z pohádkových knížek, které
provázely a stále provázejí snad
všechny generace dětí.
Více na: www.spcch-roztoky.cz

l

a dávat si stále nové cíle, na které se můžeme těšit. 
l
Vladimíra Drdová
předsedkyně ZO SPCCH Roztoky
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Roztoky dostanou unikátní sportoviště – opičí dráhu
Do konce roku by měla v ulici Na vyhlídce, na nevyužívaném pozemku někdejší zahrádkářské kolonie vzniknout tzv. opičí dráha, tedy přírodní park s dřevěnými cvičebními prvky, které budou po všech stránkách rozvíjet pohybové schopnosti dětí
i dospělých. Nejde o venkovní posilovnu, ta je v plánu na jiném místě a v jiném čase,
ale o ve Středočeském kraji unikátní projekt, kde se budou moci lidé zdokonalovat
v rozmanitých technikách pohybu, překonávání překážek, zlepšovat si rovnováhu
nebo například s přáteli soutěžit v rychlosti překonání celé dráhy.

Opičí dráha Roztoky, jak zní
celý název projektu, se kromě
samotného zaměření odlišuje
od jiných projektů též okolnostmi svého vzniku. Stavba roztocké dráhy totiž bude z drtivé většiny financována ze soukromých
zdrojů – především z materiálních sponzorských darů z řad
firemních dobrovolníků –
a bude budována svépomocí
roztockými obyvateli (pod dohledem odborníků). Město pro
dráhu poskytlo pozemek a nabídlo součinnost některých roztockých institucí, například
Technických služeb. Ve své podstatě jde tedy o PPP projekt
(Private Public Partnership),

kdy dobrovolníci z řad roztockých obyvatel ve spolupráci s firemním sektorem vybudují pro
své spoluobčany volně přístupné sportoviště – to vše na místě,
kde doposud byla nepřístupná
džungle spojená s černou skládkou.
Druhou fází projektu bude též
vybudování prostor pro pikniky,
neboť jde o oblast velmi klidnou,
v zeleni a s možností realizace
vyhlídky do údolí Vltavy.
A kdo za budováním parku
stojí? V tuto chvíli především
parta nadšenců do pohybu
sdružených kolem spolku
Equilibrium Education, který
již nějakou dobu v Roztokách

Poděkování

Tato činnost byla zřejmě provedena nezištně a zdarma.
Bohužel tato upravená cesta je některými obyvateli
Solník užívána beztrestně jako skládka biologického
odpadu (tráva, větve).
Chtěli bychom připomenout těmto obyvatelům Roztok,
že existuje svoz biologického odpadu nebo sběrný dvůr.
l

Jiřina a Jaromír Roškotovi

Zahradní slavnost v Husově sboru
Srdečně vás zveme na již tradiční Zahradní slavnost,
která se uskuteční v neděli 11. 9. 2016 od 15.00 hodin na zahradě Husova sboru v Jeronýmově ulici.
Můžete se těšit na zajímavé dovednostní hry (střelba
kuší a prakem, hod míčkem na cíl, stavba kartonového hradu a jeho následné dobývání, malování
hradebních erbů apod.).
Připravujeme také opékání buřtů, chutné občerstvení
s pivem a dobrým vínem.
Těšíme se na vás.

l

Za sbor CČSH v Roztokách

Tomáš Rozkydal
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děti a v neposlední řadě i své
město. Pokud vše půjde podle
plánu, první fázi přeměny pozemku na sportovní park bychom měli mít hotovou v průběhu letošního podzimu.
Pokud chcete pomoci, nebo
máte jen zájem dozvědět se
o Opičí dráze Roztoky více, sledujte facebookový profil www.
facebook.com/opicidraha.
Na tomto místě se můžete zeptat také kohokoli z organizátorů na jakékoli doplňující dotazy. 
l
Hany Farghali

Poškodí inkluze
české školství?

Děkujeme neznámé osobě, která letos na jaře vysekala
cestu podél lesa na Solníkách a umožnila tímto průjezd
cyklistům, kočárkům a pohodlný průchod pěším.



organizuje pohybové a sportovní aktivity pro děti – dětský
klub Jujutsu Roztoky, Roztocký
Drsoň apod. V tuto chvíli nás je
zhruba desítka a po schválení
záměru Radou města jsme přikročili k vyčištění pozemku
od popínavých rostlin a travin.
Nyní čekáme na zbývající administrativní kroky, abychom
mohli vyčistit pozemek od napadených dřevin a mohli začít
s rekultivací celého prostoru
a jeho přeměnou na sportovní
park.
I v tomto počtu lidí to zvládneme, nicméně moc rádi přivítáme další dobrovolníky s chutí
dělat něco pro své sousedy, své

diskusní večer

15. září 2016 od 19:00
v základní škole Roztoky

s Václavem
Klausem ml.
• co přinese inkluze ve
školství?
• měla by být
povinná maturita z
matematiky?
• jak financovat
školství?
vstup volný

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

MĚSTO ROZTOKY
a zdravotní a sociální komise
pořádá
setkání občanů všech generací

DEN DĚTÍ A SENIORŮ
v sobotu 3. září 2016 od 15.00 do 18.00
na louce před Městským úřadem
Co vás čeká?
zábavné soutěže a hry
skákací hrad a skluzavka, malování obličejů
krmení zvířátek, harmonikář
představení roztockého spolku žen ODKVETLÁ POUPATA
v 16.00 a 17.30 hodin
vystoupení TAEKWON-DO oddílu v 16.45 hodin
A také:
nabídka aktivit pro zpestření života roztockých seniorů
měření tlaku a pulzu
Pro roztocké občany nad 75 let konzumace nápojů zdarma.
Akce se koná za milého přispění:
Letiště Praha a.s.
Záchranné služby ASČR
Sdružení dobrovolných hasičů Roztoky
Svazu postižených civilizačními chorobami
MC Rožálek
Skautů Roztoky

KULTURA

23. letní keramická plastika v Roztokách
Zámecký park výstavním prostorem mezinárodní přehlídky sochařské tvorby

Bohumil Zemánek – Šachy

Od 25. června do 31. října 2016 si návštěvu
Středočeského muzea v Roztokách u Prahy
nenechají ujít především milovníci sochařství. Okolí zrekonstruovaného zámku včetně vodního příkopu a parků se opět stane
výstavním prostorem pro tvůrce z České
republiky, Německa, Polska a Japonska.
Výstava je k vidění denně od 10 do 18 hodin a její prohlídka je zdarma.
Letošní ročník LETNÍ KERAMICKÉ
PLASTIKY navazuje místem konání na vý-

stavu, která se do Roztok ráda a opakovaně
vrací. Sochy a plastiky jsou vybírány tak,
aby prostupovaly atmosférou výstavního
prostoru – exteriéru muzea. „Masa zdi nedávno zrekonstruovaného zámku, rozsáhlý
vodní příkop a přívětivý park se starými
stromy tvoří výjimečné pozadí pro různorodá díla vytvořená převážně z keramické
nebo porcelánové hmoty, často doplněná
o další materiály,“ upřesňují Petr Lada
a Milan Hlaveš, kurátoři výstavy.

Od doby svého vzniku v Bechyni v roce 1993
se každoroční výstava rozvinula v ojedinělou, profesionálně připravenou venkovní
prezentaci keramických prací. Umělci často
vytvářejí svá díla přímo pro tuto akci a mnohdy i pro konkrétní místo. V roce 2016 představí v Roztokách svou tvorbu třiadvacet sochařů a keramiků. K těm významným náleží
např. profesoři Jan Koblasa a Jan Hendrych,
Karel Pauzer, Hana Purkrábková, Šárka Radová, Helena Samohelová, Jindra Viková
nebo Bohumil Zemánek a další. Každoroční
snahou organizátorů je rozšířit stabilní jádro
vystavujících o neokoukané i začínající autory včetně zahraničních.
„Vystavované umělecké exponáty jsou
jedinečným doplňkem umocňujícím zážitek ze zámeckého parku. Jsem moc ráda, že
si Letní keramická plastika v Roztokách
vydobyla své pravidelné místo v kalendáři
akcí,“ dodává Zita Suchánková, ředitelka
Středočeského muzea v Roztokách u Prahy. V posledních dvou letech si výstavu
prohlédlo vždy kolem 10 000 návštěvníků.
Výstava vznikla v odborné spolupráci
s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze. l
Marcela Uhlíková
Středočeské muzeum v Roztokách

INZERCE

ROZTOCKÉ
KRATOCHVÍLE
KRÁLE KARLA IV.
20. 8. 2016
13:00 Průvod městem, přivítání návštěvníků
14:00 Hudba Subulcus
14:30 Saltatori Reinae Beatrix
historické tance vrcholného středověku lidové
15:00 Šerm - Rytíři Řádu bílého lva
15:30 Komunikace s koněm Jindřiška
16:00 Šerm 2
16:30 Komentovaná prohlídka Lazebny
u ledové kádě, edukativní povídání
o historii lazebnictví
17:00 Hudba Subulcus
17:30 Saltatori Reinae Beatrix
historické tance vrcholného středověku dvorské
18:00 Šerm 3
18:30 Ukončení programu
Stánky s občerstvením a uměleckým zbožím

Vstupné: 150,- Kč dospělí, 90,- Kč
studenti a senioři, 60,- Kč děti do 15 let
(do 6 let zdarma), vstupenka platí i pro
prohlídku výstavy MALÁ VELKÁ AUTA!

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
a město Roztoky srdečně zvou na

PODZIMNÍ
SVÁTKY
HUDBY
V ROZTOKÁCH
(3. ročník)

Koncert Filharmonického
komorního orchestru
17. 9. 2016 v 17:00
Nádvoří zámku

(za špatného počasí v Historickém sále)

PROGRAM:
Viktor Kalabis:
Diptych pro smyčcové nástroje op. 66
Josef Haydn:
Koncert pro violoncello a orchestr č. 2 D dur
Benjamin Britten:
Simple symphony op. 4
violoncello sólo: Ivan Vokáč
cembalo: Edita Keglerová j.h.
Vstupné: 250 Kč dospělí, 100 Kč studenti a senioři
Předprodej vstupenek: Helena Chvojková - Pasparty, Tyršovo nám. 380, Roztoky

Partnerem koncertu je Techniserv, spol. s r. o.
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Malá velká auta
Rudolf Kocourek vystaví v Roztokách část své životní sbírky závodních monopostů. Sám Rudolf Kocourek říká, že by
výstava mohla být i varováním, kam až vede sběratelská
vášeň…
Téměř 2000 modelů v měřítku 1 : 43,
především vozy Ferrari, které doplňují
Jaguary, Fordy Mustang a motorky Harley Davidson… To je výstava MALÁ
VELKÁ AUTA, probíhající od 29. července 2016 do 17. ledna 2017 (středa až
neděle, od 10 do 18 hodin) ve Velké výstavní síni Středočeského muzea v Roztokách u Prahy.
„Vždy jsem byl fanda formule jedna,
několik jsem jich viděl naživo. Fascinoval
mě závod závodů – 24 hodin LeMans,“
vzpomíná na počáteční impulzy, které
vedly ke zrodu sběratelské vášně, Rudolf
Kocourek. V druhé polovině 70. let se mu
díky burzám pražského Klubu sběratelů
kuriozit a pilnou korespondencí se sběrateli ze zahraničí podařilo do sbírky získat
řadu vzácných exponátů. Nedílnou součástí sbírky jsou i tisíce fotografií, desítky
knih a specializovaných časopisů. Podle

nich sběratel Kocourek a jeho stejně „postižený“ kolega Vladimír Špaček provádějí na sériově vyráběných modelech karosářské a grafické úpravy, aby věrohodně
odpovídaly reálným závodním strojům
z okruhů…
V Roztokách na návštěvníky čeká 1348 modelů vozů značky Ferrari, 109 Mustangů,
185 Jaguárů a 156 motorek Harley Davidson (ty na výstavu půjčila manželka Rudolfa Kocourka Blanka). Vedle toho se zde
dozvíme zajímavosti ze zákulisí automobilových závodů, ze života šéfů jednotlivých
automobilek a také z natáčení filmů,
ve kterých se děj příběhu odehrává na závodních okruzích.
Na výstavě rozhodně nenajdete klasické
l
„angličáky“ od Matchboxu.
Marcela Uhlíková

Víte třeba:
n že

vzpínající se koník ve znaku
Ferrari je koník, na kterém v dětství jezdil hrabě Francesco Baracca,
pozdější nejlepší italský stíhací
pilot 1. sv. války?

n že

Ford Mustang nese označení
podle významné stíhačky z 2. světové války?

n že

z původního označení
SS Jaguar bylo po 2. světové válce
odstraněno označení SS (název
firmy Swallow Sidecars Company)?

n že

Alan Delon a Elton John patřili
mezi první (a po nich dalších více
než 700) majitele dvanáctiválcové
berlinetty Tastarossa, kterou na pařížském autosalonu v roce 1984
představila automobilka Ferrari?

 

l

Středočeské muzeum v Roztokách
INZERCE

ČERVENEC–SRPEN 2016
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KULTURNÍ KALENDÁRIUM – SRPEN–ZÁŘÍ
15. 4. – 7. 8.

Papírová hračka – výstava ze sbírek manželů Pecháčkových.

Středočeské muzeum, Roztoky

25. 5. – 1. 11.

XXIII. LETNÍ KERAMICKÁ PLASTIKA – mezinárodní přehlídka
sochařské tvorby.

Středočeské muzeum, Roztoky

10. jubilejní výstup na vrch Řivnáč – zveme nejen tradiční
účastníky, ale i nové. Obvyklé akce budou zachovány.
Sraz v 17.30 hod., výstup v 18.00 hod.

Restaurace Bernard-in
(dříve U Hřiště)

Teorie tygra – nový český film s Jiřím Bartoškou
a Eliškou Balzerovou.
Od: 19.00 hod.

Kino Velké Přílepy

So 3. 9.

Podzimní bleší trh, více na www.blesak-roztoky.cz
Od: 9.00 do 15.00 hod.

Park na Tyršově nám.

So 3. 9.

Den dětí a seniorů – akce nejen pro nejmladší a nejstarší občany.
Od: 15.00 hod.

Louka před městským úřadem,
nám. 5. května

Společný koncert – komorní smíšený pěvecký sbor ROSA
a Woodbury Wind.
Od: 18.00 hod.

Středočeské muzeum,
Zámek čp.1

So 10. 9.

Slavnosti pravého a levého břehu – tradiční festival u Vltavy.
Od: 9.00 hod.

Přívoz Roztoky-Klecany

Ne 11. 9.

Zahradní slavnost – střelba kuší, hod míčkem aj.
Od: 15.00 hod.

Zahrada Husova sboru,
Jeronýmova

Ne 21. 8.

Pá 2. 9.

Út 6. 9.

INZERCE

BAREVNÝ TISK
2,50 Kč/A4

AKC

E

Cena bez DPH

Hudbou a tancem ozvláštnili žáci ZUŠ
louku před radnicí
Mám velkou radost, že louka
před radnicí opět ožila. Na letošním Zahradním koncertě
nás svými uměleckými kousky
mile potěšili žáci z oboru hudebního, tanečního i literárně-dramatického. Slunce svítilo,
větřík pofukoval, spokojení
rodiče, děti, babičky a dědečkové posedávali ve stínu pod
větvemi stromů a užívali si li-

noucí se hudby, vábícího tance
i recitace.
Velký dík patří panu řediteli Šléglovi, všem trpělivým učitelům
a především pilným žákům.
Také panu Sládkovi z Technických služeb a dobrovolným hasičům za pomoc s přípravami.
Už nyní se těším na další
l
ročník. 
Marie Šlancarová

Brandejsovo náměstí 1219/1 | Praha-Suchdol
tel. 220 920 621 | obchod@powerprint.cz
otevírací doba po–čt 8–18 (pá do 17 hodin)

Platí od 100 ks A4
Dodání 3 pracovní dny
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Městská knihovna informuje
Nabízíme vám výběr z nových knih, zakoupených do městské knihovny během
měsíce června 2016.
BELETRIE

Geislerová, A. P.S. Vyprávění známé herečky.
Gluchovskij, D. A., Metro 2035. Závěr kultovní apokalyptické trilogie.
Feist, R. E. Mágův konec. Poslední díl již
klasické fantasy série.
Houellebecq, M. Podvolení. Francie, muslimové, pravicové síly – dystopie, nebo
předpověď?
Jonasson, J. Zabiják Anders a jeho přátelé
(a sem tam nepřítel)
Potter, A. Láska z Paříže. Odpočinkové,
letní čtení.

HISTORICKÉ

Podívej se do svého těla. Ilustrovaný průvodce po lidském těle pro děti.

Dübell, R. Brána věčnosti
McLain, P. Létala jsem za sluncem
Vaňková, L. Království na prodej

NAUČNÁ

DETEKTIVKY

Mankell, H. Pyramida
Persson, L. GW. Jak to bylo doopravdy s Pinokiovým nosem
PRO DĚTI

Lebeda, J. Pohádky skřítka Medovníčka
Cabot, M. Láska v podsvětí. Fantasy série
od známé autorky dívčích/ženských románů.
Jones, T. Bajky z divokých vajec. Bajky člena skupiny Monthy Python nejen pro děti,
ale i pro rodiče.

Vaněk, R. Snadno & rychle, Jednoduché
recepty pro každý den (Hrušku u nás nenajdete, ale recepty na skvělé ovocné i jiné
pokrmy rozhodně ano.)
Program v létě nebude, v knihovně je
večer příliš horko. Od září budeme pokračovat, třeba Smíchem ve středu 14. 9.
Změna programu vyhrazena. Informace
o programu a mnoho dalšího můžete zjistit
osobně v knihovně, na plakátovacích plochách
města či na webu knihovna.roztoky.cz.  l
Za městskou knihovnu
Mgr. Michal Špaček

Skvělý koncert na nádvoří zámku
Před svým odletem do Japonska si 19. června 2016 „naladil“ své nástroje
báječným koncertem na nádvoří roztockého zámku Filharmonický komorní
orchestr.

Tato komorní sestava špičkových hráčů
České filharmonie koncertovala v Roztokách již poněkolikáté, a vždy šlo o velmi
atraktivní hudební zážitek. Kromě vysoké
profesionality interpretů je v jejich projevu
zjevná i velká chuť zahrát si něco v „přátelské sestavě“, mimo rámec velkého filharmonického orchestru. Tentokrát byly na programu skladby J. S. Bacha, A. Corelliho
a B. Bartóka. Akustika na nádvoří je velmi
dobrá a dojem příliš nenarušily ani občasné
přelety letadel. Jako větší hrozba se ukázala
hrozící dešťová mračna, neúprosně se blížící

k Roztokám (některé dámy sledovaly postup fronty na internetu pomocí svých chytrých telefonů). Protože vlhko je největším
nepřítelem dřěvěných hudebních nástrojů,
orchestr v závěrečných Rumunských lidových tancích B. Bartóka nasadil velmi ostré
tempo, rychleji se snad tato skladba ani zahrát nedá ... ale stihlo se to.
Extra svižné provedení mělo svůj půvab
a kouzlo nechtěného, což posluchači odměnili mohutným potleskem, zatímco
probíhala urychlená evakuace nástrojů
do bezpečí šatny.

Na další roztocký koncert tohoto komorního tělesa se můžeme těšit opět v září.  l

Stanislav Bolońský

Famózní představení Soni Červené

Tato česká operní pěvkyně a herečka je
úctyhodná nejen pro svůj obdivuhodný
věk (90 let), ale zejména pro to, co v životě
dokázala. Po začátcích v brněnském divadle přešla do berlínské opery Unter den
Linden. Od roku 1962 žila v emigraci. Její
nejslavnější rolí byla Carmen, kterou zpívala na nejpřednějších světových scénách.
Je nositelkou mnoha ocenění včetně Thálie
či státní medaile Za zásluhy.
Program zahájil soubor Bona Fide Tango v čele s akordeonistou Ladislavem Horákem. Jejich preciznímu vystoupení dá se
říci již tradičně, ale rozhodně neotřele do-

ČERVENEC–SRPEN 2016

foto: Jan Žirovnický

Na začátku června jsme měli v historickém sále zámku jedinečnou možnost
vyslechnout program Česká a světová tanga v podání uskupení Bona Fide
Tango a zejména legendární Soni Červené.

minovaly skladby argentinského skladatele
Ástora Piazzolly. Jejich přednes byl špičkový, ale zároveň působil mile rozverným do-

jmem. Před koncem prvního bloku posluchače potěšila naprosto neuvěřitelným
a procítěným podáním argentinských tang
Soňa Červená. V jejím přednesu byly znát
i její bohaté herecké zkušenosti, které dodaly vystoupení další rozměr. Druhá půle
vyvrcholila českými písněmi Tango pro
Soňu a Písnička z mládí, kterou zkomponoval otec Soni Červené Jiří.
Soubor Bona Fide Tango hrál ve složení
Petr Grau (flétna), Jakub Janský (housle),
Ladislav Horák (akordeon), Jaroslav Novák (kytara) a Petr Dvorský (kontrabas).
Za organizaci tohoto jedinečného zážitku je zapotřebí poděkovat panu Václavu
Pavíkovi a jeho agentuře Rosa Coeli.  l
Jan Jakob

starosta města Roztoky
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Školní okénko

Vážení rodiče a ostatní příznivci našeho
„okénka“, konec školního roku byl tak
od poloviny května, řekla bych, jedním
velkým školním projektem. A to proto, že
probíhalo denně souběžně tolik akcí, které
by určitě vydaly na jedno celé samostatné
číslo Odrazu. Na ŠVP odjížděla třída
za třídou, stejně tak na různé exkurze a výlety a také se konala spousta projektů či
výstav prací našich dětí, že někoho může
napadnout, že se tady snad ale vůbec neučí. Opak je pravdou, ale skloubit vše dohromady dalo také, jak se říká, pěkně zabrat. Vše se podařilo, a tak se s čistým
svědomím můžeme s tímto školním rokem
rozloučit, popřát nové paní ředitelce
Mgr. Olze Janouškové mnoho sil a úspěchů
v její práci a všem dětem a pedagogům
krásné prázdniny. A Vám samozřejmě zajímavé počtení a slunečnou dovolenou.
Věra Zelenková

Spolupráce se skawinskou školou

Spolupráce trvá již 10 let a polská návštěva
byla v Roztokách od 16. 5. do 20. 5. Přijelo
20 dětí, žáci 4. a 5. tříd, jejich tři paní učitelky, průvodkyně a řidič. Program byl bohatý, děti byly přítomné ve výuce a také
prezentaci, kterou si o naší škole a Zdeňce
Braunerové, připravili naši žáci. Naše děti
pak pozorně poslouchaly prezentaci dětí
z Polska, která byla o spolupráci evropských škol se školou ve Skawině. Prezentace byla velmi pěkná, dokonce v kostýmech
a přítomny byly 4 naše třídy, pan starosta
Jakob a pan zastupující ředitel Vondra.
Celá polská skupina se stravovala převážně v obou jídelnách školy a moc jim chutnalo. Děkujeme našim šikovným kuchařkám.
Polské děti jsme pozvali na bowling, hrálo
se v párech, „Roztočák + Skawiňák“, 5. B se
snažila, seč mohla. Byla to legrace, děti se
družily, snažily se si povídat a smály se výrazům v obou jazycích. Paní Bloudková
a Zwinz koordinovaly hru a fandily.
Polská výprava se také vydala na Levý Hradec s paní Ramdanovou, podívala se do zámečku a ateliéru Zdeňky Braunerové. Všude
se jim moc líbilo. Sportovní odpoledne, řádění v tělocvičně, košíková, fotbal…, to vše si
děti moc užily s pány učiteli Roučkou a Heinzem. Všechny si diplom zasloužily.
Na závěr se velmi vydařil výlet do Prahy –
sluníčko, modrá obloha, skvělá nálada
a paní učitelka Klapková provázely děti
po staré Praze, na Pražském hradě i Karlově
mostě. Byla to moc milá návštěva, děkujeme
za ni a těšíme se příští rok zase na oplátku –
to pojedeme do Skawiny zase my.
P. Zwinz
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tento – on přece ten Diplodokus byl kus zvířete – ale probíhají a dělají potom radost
dětem i nám pedagogům. Na dinosaury se
přišli podívat i rodiče dětí ze 4. C. Výstava se
jim moc líbila a ze školy se jim vůbec nechtělo. Mnoho fotek z projektu najdete
na webu školy.
Učitelky jazyků ZŠ Roztoky

Čechova stodola

Koncem května naše třídy odjely do Bukové u Příbramě za kněžnou Libuší. Navštívili jsme výpravnou výstavu Starých pověstí
českých, které byly ztvárněny na velkých
plátnech a figurínách. Touto výstavou nás
naučnou a zábavnou formou provedl praotec Čech. Na konci prohlídky jsme si zahráli na kovkopy a získaný poklad jsme si
odvezli domů. V tvořivé dílně jsme si zhotovili královské koruny. Výlet se nám všem
moc líbil.
I. Bártová, L. Marušková, I. Schafferová
a žáci 2. A a 3. B

Projekt v anglickém jazyce –
Dinosauři v ZŠ Roztoky
Přízemní široká a světlá chodba v nové části
školy v Roztokách se koncem května proměnila v Jurský park. Děti ze 4. tříd totiž
zrovna probíraly v anglickém jazyce minulý
čas a vytvořily k této lekci několik překrásných dinosaurů. V hodinách anglického jazyka se vymýšlelo, stříhalo, řezalo, lepilo,
natíralo, popisovalo a nakonec instalovalo.
Co se dětem povedlo, můžete sami posoudit. Vznikla krásná výstava plná zajímavých
a vtipných myšlenek. Děti jsou na Diplodoka, T-rexe, Velociraptora, Busosaura a Želvosaura právem hrdé. Hravá výuka je
vždycky zábava a na konci května i takové
příjemné skoro rozloučení se starým školním rokem. Projekty v rámci výuky Aj a Nj
probíhají v naší škole celoročně a zpestřují
dětem výuku, i když je není tolik vidět jako

Úspěch ZŠ Roztoky
ve výtvarné soutěži ve Zlíně
Naši žáci se zúčastnili 8. ročníku výtvarné
soutěže O putovní pohár statutárního
města Zlína MUDr. M. Adámka na téma
„Francie – země pohádek, příběhy, historie, dobrodružství“. Tato soutěž byla součástí Mezinárodního festivalu filmů pro
děti a mládež ve Zlíně. 1. místo získala
M. Marková v kategorii dětí ve věku 7–11 let
(Julius Verne: Vynález zkázy). Cenu poroty a velké uznání od výtvarníků získala
M. Jansová (Jean de La Fontaine: Bajky),
která si cenu přijela osobně vyzvednout
2. 6. 2016 na slavnostní vyhlášení do zlínského zámku. Oběma děvčatům srdečně
blahopřejeme.
Mgr. L. Zelená

Květnové „Putování
do Nelahozevsi“
Vlakem jsme dojeli do Kralup a za překrásného slunného rána vyrazili pěšky
do Nelahozevsi. Čekalo nás tam překvapení. Po příchodu jsme se převlékli do kostýmů a vydali se hledat střevíček ukrytý
na jednom z obrazů. Cestou jsme míjeli
vykládané stolky, porcelánové sošky, sbírky
zbraní a mnoho dalších podivuhodností.
Na závěr prohlídky nás čekala výtvarná
dílna. Cestu zpět jsme podnikli po druhém
břehu, kde bylo stejně krásně. Sledovali
jsme řeku, vodní ptáky a žáby. Zažili jsme
nejukrutnější výkřik, když jsme narazili
na ukrytou ještěrku a když jeden z poutníků zažil své první blízké setkání s včelím
žihadlem. I tak se výlet vydařil. Ještěrka
zmizela v trávě, ruka přestala bolet a nám
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pomalu nastával čas pospíchat na kralupské nádraží. Domů jsme dojeli do Roztok,
stále ještě zalitých slunečními paprsky –
a to v předpovědích slibovali déšť.

Závěrečná výprava

Závěrečnou výpravu jsme letos zahájili netradičně v galerii. Ve Valdštejnské jízdárně
jsme navštívili výstavu věnovanou Karlu IV.
Ohromilo nás množství předmětů, které
jsou tu k vidění, a zároveň jsme se tu setkávali s díly, která známe ze společných návštěv Anežského kláštera, muzeí i kostelů.
Cestou jsme pak ještě v zahradě studovali

umělou grottu a hledali zvířata a postavy
v ní ukryté. Vlakem jsme dojeli na Karlštejn a prohlédli jsme si na něm dosud nenavštívená tajemná a velice hluboká zákoutí. Čekalo nás pak předlouhé putování
přes vodopády do Jána. Tam jsme společně
zabydleli klášterní kuchyni a kapli, společně vařili a hodovali, v noci pozorovali les
plný svatojánků, zdolávali vyhlídky, hledali
poustevníka sv. Ivana a mapovali geologické podmínky okolí Solwayových lomů.
Svezl nás důlní vlak, dole jsme pak v neděli po obědě a úklidu nasedli do autobusu
a vydali se domů. Cestou jsme se loučili

s pražskými poutníky, kteří nám postupně
mávali, a přáli jsme si navzájem nádherné
léto. Pro nás už vlastně začalo poslední výpravou a těšíme se na shledání na podzim.
Poutníci z kroužku Putování

Pomocná síla do kuchyně

Školní jídelna při ZŠ Roztoky hledá pomocnou sílu do kuchyně na částečný úvazek. Praxe ve stravovacím provozu vítána.
Životopisy posílejte na e-mail: michaela.
labutova@zsroztoky.cz Nástup: září 2016.
l
Kontaktní telefon: 797 979 107 

Zprávy ze Sdružení Roztoč
Zápis do kroužků a kurzů 2016/2017 –
1. září 2016
Srdečně zveme vás, děti i dospělé, na zápis
do kroužků a kurzů na nový školní rok. U zápisu se můžete dozvědět podrobnosti o obsahu kroužku, o způsobu jeho vedení, o práci
s dětmi a seznámit se blíže s lektory. Zápis

bude probíhat v těchto časech: 8.00–12.00
a 14.00–18.00, obojí v ateliéru v Havlíčkově
ulici (oranžový nízký domek vedle školky
a dětského střediska). Pokud na zápis nemůžete přijít, je možné se zapsat do kroužků i elektronicky. Více informací a předběžný rozvrh
l
hodin najdete na webu www.roztoc.cz 

Přehled kroužků a kurzů pro příští školní rok
Studio Anima Roztoč aneb Animační obor
• Animace – Začátečníci/Středně pokročilí/
Pokročilí (od 7 let; vede skvělý tým
animačních lektorů: Anička Krtičková,
Zdenička Převrátilová, Magda Kvasničková,
Pavla Šnajdarová)
• Dílna pro rodiče s dětmi

• Hra na housle (6–100 let; vede Juraj
Stieranka)
• Africké bubny začátečníci (dospělí; vede
Tomáš Marek)
• Africké bubny pokročilí (dospělí; vede
Tomáš Marek) – uzavřená skupina

Dramatický obor

Taneční a pohybový obor

• Pimprlata 2 (5–7 let; Michaela Tůmová)
• Pimprlata (7–8 let; vede Adam Krátký
a Dorota Krátká)
• Dramaťák (8–15 let; vede Adam Krátký
a Dorota Krátká)
• Dramaťák 2 (8–15 let; vede Adam Krátký
a Dorota Krátká)
• Cára Carara (vede Adam Krátký
a Dorota Krátká) – uzavřená skupinka
• Dramaťák Suchdol
(7–15 let; vede Michaela Tůmová)

• V pohybu (3–6 let; vede Pavla Neuhöferová)
• Koťata (3–6 let; vede Markéta Pucová
a Romana Packová)
• Tvořivá taneční výchova (4–8 let; vede
Markéta Pucová nebo Romana Packová)
• Folklorní kroužek Roztoč Kolečko (3–7 let
a od 7 let; vede Anežka Konečná spolu
s Pavlou Neuhöferovou)
Pohybové kroužky a kurzy

• Žonglování (od 9 let; Jonáš Tichý a Jakub
Mirovský)
• Rozšiřující workshopy žonglování (od 7 let;
Mattia Comisso a kolektiv lektorů)
• Ateliér Semišová myš (vede Dorota Krátká)
• Ranní probouzení jógou (od 15 let; Romana
• Barevný ateliér (vede Alena Trávníčková)
Packová)
• Výtvarný ateliér Artomat (7–12 let; vede
• Jóga pro maminky s miminky (od šestiMarkéta Stará)
nedělí; vede Markéta Pucová)
• Komiksové dílny (7–16 let; vede Markéta
• Večerní jóga (od 15 let; vede Viktorie
Stará)
Lašová; Roztoky)
• Keramika (8–12 let; vede Andrea Angelová)
• Jin jóga (od 15 let; vede Šárka Soudková;
• Keramika (5–8 let, v září bude upřesněno)
Roztoky)
Hudební obor
Jazykové
• Hrajeme v kapele (7–15 let; vede Juraj
• Angličtina (7–10 let; vede Magdalena
Stieranka)
Machalická)
• Hrátky s flétnou (5–12 let; vede Adam
• Francouzština (starší děti a dospělí; vede
Janoušek)
Erika Härtelová)
• Sboreček (5–13 let, skupiny podle věku;
vede Barbora Hlavičková)
Ostatní
• Klavír (od 7 let; vede Marie Ratiborská) –
• Fotografické dílny (od 12 let; vede Josef
kapacita naplněna
Mirovský)
• Trumpeta (starší děti a dospělí; vede Martin
• Mozaikovací dílny (vede Magdalena Kracík
Cvrček)
l
Štorkánová) 			
• Klarinet (starší děti a dospělí; vede Matěj Heinzl)
Výtvarný obor

ČERVENEC–SRPEN 2016

Festival Tichý Jelen
2. až 4. září
Zveme vás na divadelní festival pro
děti i dospělé. Jako první na něm
vystoupí kočovná společnost Žebřiňák se svým novým představením
„BarROCK“. Po představení zahraje
kapela Tygroo. Dále se můžete
těšit na představení, která vznikla
za podpory studia DAMÚZA – MOMO,
Hlavouni, Sólo Matches a mnoho
dalších. Přesný program bude zveřejněn v průběhu prázdnin na stránkách www.roztoc.cz

Ohlédnutí za Zahradní
slavností
Každým rokem Sdružení Roztoč
slaví úspěšné zakončení školního
roku v červnu Zahradní slavností.
Ani letos tomu nebylo jinak.
Příchozí si mohli na Levém Hradci
v šapitó poslechnout koncert
hudebních kroužků, zhlédnout divadelní představení dramatických
kroužků a zúčastnit se napínavého
vyhlášení výsledků o nejlepší
animovaný film. Po vyhlášení byly
všechny filmy promítány. A to
nemluvím ani o druhém centru
dění – venkovním improvizovaném jevišti. Tam se odehrálo
představení dětských žonglérů
o roztocké poště, nejmenší děti
z tanečních kroužků měly svou
premiéru a v neposlední řadě se
zde vystřídaly dvě kapely, každá
z nich s jiným lektorem Roztoče.
Zahradní slavnost zakončila žonglérská skupina MixTrix ohnivou
show. Děkujeme všem vystupujícím i dobrovolníkům, kteří se
l
na slavnosti podíleli. 
Za Sdružení Roztoč

Kateřina Korychová
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Lexik o prázdninách
Nedávno jsme zahájili přípravný kurz ke zkoušce pro kvalifikaci Chůva pro
děti do zahájení školní docházky. O prázdninách je volnější přístup k lekcím i testům, a proto je stále možnost se ke studiu přidat a nepropásnout
tak možnost složit zkoušku ještě tento rok v prosinci či v lednu 2017.

Profesionální chůva – poslední možnost
se přidat!
n Tento kurz trvá více než pět měsíců a připraví vás na státní zkoušku, garantovanou
MPSV, dle Národní soustavy kvalifikací.
Zkouška vám umožní založit si vázanou
živnost na práci s dětmi mladšími 3 let,
otevřít vlastní dětskou skupinu, věnovat se
hlídání dětí profesionálně, popřípadě najít
uplatnění v jeslích nebo ve školce. Kurz je
převážně formou e-learningu a prezenční
dny jsou pořádány o víkendech, a to až
po prázdninách.
Příměstské tábory pro děti – poslední
možnost se přihlásit!

POZOR – ZMĚNA TERMÍNU: NOVINÁŘSKÝ TÁBOR o týden dříve, tedy JIŽ
OD 15. srpna 2016
n SOS

– sportovně turistický tábor s angličtinou od 15. 8. 2016
n Rozjezd před školou (čeština a matematika) od 15. 8. 2016
n Rozjezd před školou (čeština a angličtina) od 22. 8. 2016
n Novinářský tábor – ZMĚNA! Začíná již
od 15. 8. 2016.
n Malý objevitel s tvořivou angličtinkou (pro předškoláky a malé školáky)
od 29. 8. 2016.

n Speciální

tvoření (pro předškoláky
a malé školáky) od 22. 8. 2016.
Přihlášky přijímáme do konce července.

ZÁPIS na jazykové kurzy – 31. srpna
a 1. září 2016
Zápis probíhá v tyto dny vždy od 9 do 16 hodin. Na jazykové kurzy přijímáme přihlášky mailem i osobně již během srpna.
Další informace a podrobnosti o jednotlivých akcích se dozvíte na našem webu
www.lexik.cz. V případě jakýchkoli dotazů
pište na info@lexik.cz nebo volejte na telefon 739 035 000.
Přejeme krásné prázdniny a těšíme se
l
na vás v srpnu. 
Za kolektiv Lexiku
Mgr. Lenka Červenková

ZŠ Hnízdo v Úněticích – rodinné prostředí a důraz na individuální přístup
Dlouhodobým záměrem obce Únětice je znovu zřídit základní školu v krásné stávající budově, kde nyní sídlí mateřská škola. V budově školy nyní
probíhá rekonstrukce venkovních i vnitřních prostor tak, aby v září 2016
bylo vše připraveno pro žáčky, které přivítáme v prvním ročníku základní školy.

Základní škola Hnízdo v bodech
n Škola má formu I. stupně (1. až 5. ročník)
základní školy zřizované obcí s návazností
na stávající mateřskou školu.
n Je určena přednostně pro únětické děti,
ale pro dostatečné naplnění kapacity školy
přivítá i děti z okolí, pro které škola Hnízdo nabízí alternativu stávajícím školám
hlavního vzdělávacího proudu.
n Počet žáků ve třídě by neměl přesáhnout
20. Každá třída bude mít učitele, a pokud
to bude třeba, i asistenta pedagoga.
n Pro tělovýchovné aktivity budou k dispozici obecní sokolovna a hřiště
v bezprostřední blízkosti školy.
n Od září 2016 povedou děti v první třídě
paní učitelka Hana Šundová a paní asistentky Lydia Šlajchová a Zdislava Janoušková.
n Dle našeho edukačního modelu očekáváme, že se na procesu výchovy a vzdělává-

ní bude podílet nejen samotné dítě, ale
i celá rodina. Rodina je totiž přirozeným
prostředím, které má na výchovu dítěte
a jeho rozvoj největší vliv.
n Školní vzdělávací program zahrnuje učení v přírodě a některé prvky programu Začít spolu. Budeme se snažit využívat individuální přístup k dětem nadaným i k těm,
které budou potřebovat větší podporu.
Pokud vás naše nově vznikající škola zaujala, domluvte si schůzku, máme ještě
2 místa volná!
Mateřská škola Únětice, okres Praha-západ
l

Mgr. Věra Demelová,

ředitelka školy
Školní 2/1, 25262 Únětice
Tel. 220 971 211
Mobil: 733 536 692
e-mail: vera@demele.cz
www.skolaunetice.cz

Dobrý den, jsem učitelka první
třídy, jmenuji se Hana Šundová
a za podstatné při výuce dětí
považuji:
n vzájemnou
n vstřícnost

ve třídě,

důvěru,

a pozitivní atmosféru

n oboustranné

pracovní nasazení
učitele a dětí, sdílenou radost
z práce, pokroku a výsledků.

l

Poděkování
Za rodiče dětí z 5. A, kterou s láskou
a moudře vedly celých 5 let paní
učitelka Lenka Rosičová s asistentkou
pedagoga paní Dagmar Cozlovou, bychom jim oběma chtěli srdečně a velmi
poděkovat. Jejich práce byla a je
skvělá, jsme za ni vděčni nejen my, ale
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i naše děti, které byly vedeny k hezkému chování jeden k druhému, k důvěře
ke svým učitelkám a do školy se těšily
ještě i v 5. třídě. K žákům se speciálními vzdělávacími potřebami bylo
přistupováno vždy velmi profesionálně
a výsledky jsou vidět, vážíme si jich.

Přejeme oběma pedagožkám pevné zdraví a stále tolik sil a trpělivosti
do dalších let.
l
Nezapomeneme na vás, děkujeme.

Za rodiče dětí z 5. A
Kateřina Skutilová

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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Ateliér JoE v plenéru
Nečekaná krása v zámeckém parku – jiný svět v tichém údolí – šumění listů, zpěv ptáků – harmonie barev.

Expresivní malby mladých studentek a studentů z Ateliéru JoE vznikly v Roztokách
během nádherných jarních a letních dnů. l
Lada Krupková Křesadlová

Eliška Panenková (14 let) – Zámecký park v Roztokách
Kateřina Matoušová (9 let) – Zamyšlená – Zámecký park
v Roztokách

Štěpánka Lajnerová (12 let) –
Léto v zámeckém parku v Roztokách
Valentýna Řiháková (12 let) – V Tichém údolí

Kateřina Sehaková (17 let) – Tiché údolí

Eliška Šantorová (11 let) – Tiché údolí

Jáchym Tkaczyk (12 let) – Tiché údolí

Roztocké mateřské centrum
vás zve letos již potřetí na

TÝDEN ŘEMESEL
Kdy: 8.–12. srpna 2016
od 9 do 16 hod.

n výroba

Program:

n návštěva

n keramická

dílna

n návštěva

řemeslné vesničky
Botanicus v Lysé nad Labem

ČERVENEC–SRPEN 2016

smaltovaného hrnečku
v umělecké dílně Smaltum

n prohlídka

medu

ekofarmy
úlů s ochutnávkou

Cena 2000 Kč za celý týden,
500 Kč za jednotlivé dny.
Rezervace nutná: 737 507 532,
773 245 147

l

Na děti se těší

Simona Mádlová, Vendulka Bromovská
a Eva Tluková.
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foto: Zuzana Vorlíčková

Přebor předškoláků TJ sokol

Odbor všestrannosti pořádá každý rok pro
předškolní děti „velké závody“ v areálu TJ
Sokol Komárov. Závodů se účastní děti
z oddílu Cvičení rodičů s dětmi a z oddílu
Sportovky. Náš Sokol i město Roztoky letos
reprezentovalo 20 závodníků:
Děti narozené 2009: NESPĚŠNÝ JONÁŠ, KOUSALOVÁ ANNA

Děti narozené 2010: BÁROVÁ DOMINIKA, VORLÍČKOVÁ SÁRA, VAŠKŮ KAROLÍNA, PÍSAŘ DAVID, URBANOVSKÝ
JÁCHYM
Děti narozené 2011: ZEMANOVÁ
MAGDALÉNA, VAVŘÍKOVÁ BARBORA, JIRÁSKOVÁ ANEŽKA, MUŠKOVÁ
ŠÁRKA, AKRMAN RICHARD, BÁR
KRISTIÁN, KAPLAN FILIP, RÖSSLER
DAVID
Děti narozené 2012: KOŘÍNKOVÁ ZUZANA, KUTIŠOVÁ JULIE, FILIPÍKOVÁ
DANIELA, MACHUTOVÁ MARIANA,
MUŠKOVÁ KRISTÝNA
Na závody jsme jeli spolu s fanoušky, rodiči a sourozenci, objednaným autobusem.
Děti závodily v atletice, míčovém trojboji
a 6 dětí i ve šplhu na tyči. Atletika byla ze tří
závodů – běh na 40 m, skok z místa do dálky

a hod tenisovým míčkem. V míčovém trojboji se soutěžilo v hodu na basketbalový
koš, kopu do branky a hodu do branky. Děti
předvedly úžasné výkony a domu jsme vezli
8 opravdových medailí – 4 ZLATÉ, 3 STŘÍBRNÉ A 1 BRONZOVOU!!!
Roztočtí závodníci dostali za skvělé výkony diplomy, perníkové medaile a dárky,
které věnovalo studio NEPOSEDNÁ PASTELKA (SPORŤÁČEK).
Slavnostně tak děti zakončily celoroční
sportování v tělocvičně. Rodičům i dětem
děkuji za účast.
Všem přeji krásné léto a na shledanou
l
v září v tělocvičně. 
Martina Sasková

cvičitelka předškolních dětí
TJ Sokol Roztoky
www.sokroz.cz

Tenis je celoroční sport
Vážení čtenáři Odrazu, začátek července nebyl tak tropický jako v loňském roce, přesto si
ho plnými doušky vychutnáváme… My už
jsme stihli tři turnusy letních intenzivních
kurzů na Žalově, které budou probíhat i celý
srpen a můžete se u mě stále hlásit. Některým
dětem se kurz líbil tolik, že u nás chtěly i přespat, přestože je příměstský.
Máme za sebou už i tábor na Orlíku, kde
jsme kromě tenisu, fotbalu, atletiky a lesních her podnikli několik zajímavých výletů na rozhlednu Onen svět, parníkem
na zámek Orlík a do vodní elektrárny při
n HLEDÁM

HOSPODYNI NA ÚKLID
A VÝPOMOC V DOMÁCNOSTI V ÚHOLIČKÁCH na pravidelný úklid a výpomoc
v domácnosti (1–2 dny v týdnu). Vyžaduji
spolehlivou a precizní osobu pro dlouhodobou spolupráci. Reference a bližší informace
zasílejte na e-mail: cernicka@delart.cz nebo
volejte na 737 688 434
n Hledám podnájem bytu 1+1 nebo 1+kk,
poblíž Tyršova náměstí nebo koupím.
Tel. 739 082 032
n Rád bych touto cestou poděkoval poctivému nálezci, který dne 27. 5. 2016 v odpoledních hodinách našel a poctivě odevzdal ztracenou peněženku v prodejně
Tesco. Děkuji. Richard Hrabal
n Pronajmu od 1. září 2016 zařízenou garsoniéru v Roztokách-Solníkách, 39 m2, 3. patro
bez výtahu, balkon, sklep. Preferuji pokud
možno nekuřáka/nekuřačku, bez domácích
zvířat. Upřednostňuji dlouhodobý pronájem.
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hrázi přehrady – můžete počítat s tím, že
příští rok se tábor uskuteční ve stejném
termínu, tedy druhý červencový týden.
Nájem včetně poplatků za energie 9100 Kč.
Tel. 728 655 131, zuzana.antosova@seznam.cz
n Pronajmu mezonetový byt 3+kk ve 4.
a 5. NP domu v Masarykově ulici v Roztokách (56 m2). Nájem 11 000 Kč včetně poplatků. Tel. 777 781 042
n Koupím piano pouze ve velmi dobrém
stavu. Tel. 777 781 042
n Odkoupíme část pozemku cca 450 m2
na výstavbu malého rodinného domu
v Roztokách. Tel. 724 318 961
n Koupím auto do 50 000 Kč, tel. + SMS:
777 282 720
n Koupím byt v Roztokách – garsonka, 1+kk,
1+1. Nejsem realitka, hledám byt pro tchyni.
Tel. 777 282 720, david.kucera75@email.cz
n Přijmeme PRODAVAČKY na prodejnu
Novák maso-uzeniny v Roztokách. Mzda
od 12 800 Kč. Volejte 725 263 672
n Prodám chatu se stavebním pozemkem
400 m v Otvovicích. Tel. 603 705 944

V neposlední řadě je čas pro zájemce
o pravidelné tenisové tréninky v průběhu
školního roku, aby se mi začali hlásit na
e-mail sramek@tenis-skola.cz – s tréninky
začínáme od 5. září. Začít se dá v jakémkoli věku, u nejmenších je vhodný věk od
4 let dál. Hrát budeme na Žalově celý rok,
přes zimu tradičně v přetlakové hale, kterou budeme stavět 9. října. Občerstvit se
můžete přijít kdykoli!
Přeji všem krásný zbytek léta a dětem co
l
nejdelší srpen! 
Jan Šrámek

n Prodám zahradu v Žalově. Tel. 603 705 944
n Prodám

rozestavěnou chatu k trvalému
bydlení v Roztokách, ulice Potoky.
Tel. 736 674 553
n ZÁPIS DO VÝTVARNÝCH KURZŮ
ATELIÉRU JOE: 31. 8. 2016 / 17–20 HODIN, 1. 9. 2016 / 8–12 HODIN, 2. 9. 2016 /
13–19 HODIN. Ateliér JoE – výtvarné kurzy pro děti, studenty a dospělé, Tyršovo
náměstí 1731/9, 252 63 Roztoky, e-mail:
lada.kk@post.cz, tel. 725 069 062
n Mladá rodina hledá pronájem nebo byt
ke koupi 2+1, 3+kk nebo 3+1 v Roztokách či Uněticích. Tel. 724 417 143,
e-mail: v_lada@centrum.cz
n Přenechám dekorativní, vzrostlejší pokojové květiny, zdobící především listy,
za symbolickou cenu. Převzetí možné
i v září. Tel. 773 529 773

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:

-390 Kč NA KALHOTY
Slevu lze uplatnit na pánské
a dámské kalhoty.
Na další sortiment prodejny
je sleva 10%

Prodejna WRANGLER, H.I.S.
Františka Křížka 16, Praha 7

Zdravotní sestra/bratr
Fyzioterapeut
Pracovník v sociálních
službách
Aktivizační pracovník
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
Adresa: Domov Alzheimer Roztoky o.p.s.
Nádražní 1640, 252 63 Roztoky
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PNEUSERVIS
Přílepská 1233 Roztoky

Prodej pneumatik a disků všech značek, typů a rozměrů: auto, moto, nákladní, stavební, hobby, spec.
Provádíme odbornou montáž a opravy pneu na
nejmodernějších strojích s nejmodernějšími technologiemi. Odborná konzultace pří výběru nabízeného zboží. Nabízíme uskladnění i kompletních
sad kol a jejich servis. Prodej příslušenství. Přímé
zastoupení prémiových značek pneumatik a disků.
KONTAKT: Lumír Novotný
774115334
Bohumil Houser 731151341

lumir.novotny@autohouser.cz
prodej a servis 220911128

petr.houser@autohouser.cz
www.autohouser.cz

AUTOSERVIS
Přílepská 1707 Roztoky

Zajistíme pro vás STK včetně měření EMISÍ.
Opravy vozů všech značek.
Mechanické opravy, autoelektrika, servisní prohlídky po najetých kilometrech, výměny olejů, diagnostika, výměny čelních i ostatních skel, servis klimatizace a dezinfekce ozónem, montáž příslušenství
a zabezpečení vozů, opravy brzd, výměny výfuků,
opravy podvozků, výměny tlumičů pérování a další.
Zajistíme pro vás opravu havarovaného vozu včetně kompletního zastupování v jednání s pojišťovnou. Seřídíme geometrii vašeho vozu na nejmodernějším 3D zařízení. Zapůjčení náhradního vozu.
KONTAKT: Josef Čížkovský 731151334 Miroslav Vejbora 731862462 STK EMISE 233910042 servis@autohouser.cz www.autohouser.cz

AUTODÍLY
Přílepská 1233 Roztoky

Velkoobchod a maloobchod
Prodáváme široký sortiment náhradních dílů na
většinu automobilů ve spolupráci se značkovými i
neznačkovými dodavateli. Naši hlavní dodavatelé
jsou: AUTO KELLY, APM, ACI, STAHLGRUBER,
AŠ FINANCIAL, STUALARM a další. Po dohodě
zajistíme i originální náhradní díly.
Samozřejmostí je dovoz až do vaší dílny.
KONTAKT: Martin Franc

739465534, 731151337 martin.franc@autohouser.cz

