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V kalendáři září září

Léto pomalu končí, děti už zase zasedly do školních lavic, 
aby se učily moudrými býti. Což o to, u nich ještě existuje 
naděje, že se to podaří, naopak řadě dospělých, jak se obá-
vám, v tomto směru už není pomoci.
Moudrost je pro mne schopnost využívat svých vědomostí 
a zdravého rozumu s klidem, nadhledem a pro dobrou věc. 
Takto konajících a vystupujících lidí je ovšem pomálu.
Je až smutné, kolik lidí je neustále ve spěchu a stresu, per-

manentně podrážděných, až vzteklých. Svou energii pak většinou plýtvají na to, 
aby někomu uškodili, někoho pomluvili, někoho urazili.
Takový internet je úžasný pomocník a nástroj, ale jako všechno se dá i zneužít. 
Čas od času udělám tu chybu, že zabrousím do diskuse pod některým z článků. 
Co tam je frustrovaných, žlučovitých jedinců, kteří si své mindráky kompenzují 
sprosťárnami psanými pod rádoby vtipnou přezdívkou! Jejich cílem není klást 
argumenty a obhajovat svůj názor. Ne, chtějí protivníka urazit, podupat, zesměš-
nit a poplivat.
Vzpomínám si na jeden fejeton, tuším od Karla Čapka. Popisovalo se tam, jak 
lze někoho v tisku pohanět prakticky za cokoli, a přitom s vtipem a noblesou. 
Pan Čapek by zaplakal, kdyby viděl, co se dneska může také objevit v mediálním 
prostoru. 
V Odrazu se také někteří pisatelé navzájem nešetří. Noblesu a vtip v tom sice 
nalezneme jen vzácně, ale naštěstí zde ještě existuje jistá hranice, kterou téměř 
nikdy diskutující nepřekročí. 
Buďme rádi aspoň za to. Snad nám to ještě chvíli vydrží.  l

   Jaroslav Drda
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Historickým okamžikem pro naši školu je, 
že zastupitelstvo schválilo její přejmenování 
z  názvu „Základní škola Roztoky, okres 
Praha-západ“ na „Základní škola Zdenky 
Braunerové Roztoky“. Přejmenování ško-
ly je však dlouhý úřední proces, takže 
k formálnímu přejmenování dojde patrně 
na jaře příštího roku.

Další krok směrem 
k nové škole
Přes prázdniny jsme udělali několik vý-
znamných kroků, které posunuly projekt 
nové budovy základní školy zase o  něco 
dál. V první řadě je to vydané územní roz-
hodnutí, které umožňuje umístění této 
stavby.

Zastupitelstvo města schválilo dvě důle-
žité smlouvy. První z nich umožňuje měs-
tu, aby na začátku příštího roku odkoupilo 
potřebné pozemky. Slyšel jsem nejrůznější 
spekulace o jejich ceně. Není tajemství, že 
město bude tyto pozemky kupovat 
za  2001 Kč za  m2 bez DPH, tedy 2441 Kč 
s  DPH. Druhou smlouvou je smlouva 
o spolupráci se společností Trigema, která 
bude v sousedství stavět vědeckotechnické 

centrum. Tato smlouva upravuje zejména 
podmínky pro výstavbu nezbytné společné 
infrastruktury. Jednání o této smlouvě ne-
byla jednoduchá, ale jsem přesvědčen, že 
se podařilo vyjednat férové podmínky pro 
obě strany.

V tuto chvíli máme hotovou projektovou 
dokumentaci pro stavební povolení a po-
danou žádost o dotaci. Čeká nás ještě celá 
řada dílčích, ale důležitých kroků. Věřím, 
že se vše podaří a že škola bude za dva roky 
sloužit našim dětem.

Průtah městem – pozemky
I ve věci průtahu městem se podařilo uči-
nit významný krok, který může vést k brz-
kému zahájení samotné realizace. Zastupi-
telstvo odsouhlasilo výkup čtyř pozemků, 
které jsou pro výstavbu nového průtahu 
městem nezbytné. Tomu předcházela 
dlouhá jednání s vlastníky těchto pozem-
ků. Velký dík za zdar jednání patří radní-
mu Richterovi a  panu Schillovi z  odboru 
správy a rozvoje města. V příštích týdnech 
by měla být dokončena aktualizovaná 
verze projektové dokumentace a následně 
budeme moci společně s  krajem požádat 
o stavební povolení.

Káže vodu, pije víno
Opoziční zastupitel Jandík dlouhodobě 
účelově překrucuje fakta a napadá vedení 
radnice, a to nejen na stránkách Odrazu. 
Nemohu nereagovat na jeho nařčení z mi-
nulého vydání, že jsme nesměli podepsat 
smlouvu na  rekonstrukci vily v  Tichém 
údolí. Je to jeho typická lež. Pravomoc 
na  to má rada města na  základě zákona 
o obcích. To máme potvrzeno i právními 
analýzami. Napsat o  někom nepravdy 
a tím ho očernit je velmi jednoduché. Po-
kud se pak ukáže opak, je těžké se omlu-
vit. Od pana Jandíka se omluvy stejně ni-
kdy nedočkáme. Nepochybně naopak 
vytvoří nějaké další své pomýlené a agre-
sivní teorie. Pan Jandík by se spíše měl sta-
rat sám o  sebe. Ještě volební kampaň té-
měř nestihla začít a  už stihl porušit 
volební zákon ve  věci pravidel volební 
kampaně. Kritika je důležitá, ale měla by 
konstruktivně vést k nějakému pokroku či 
alternativě. To však kritika pana Jandíka 
zcela postrádá. Všem ostatním se za tento 
odstavec omlouvám a pokusím se již na-
příště myšlenkové pochody pana Jandíka 
ignorovat.  l

S přáním klidných dní

Vážení spoluobčané, v pondělí 4. září jsme zahájili nový škol-
ní rok a přivítali pět tříd prvňáčků. Dovolte mi, abych ještě 
jednou popřál všem našim roztockým žákům a studentům 
úspěšný rok. Našim pedagogům pak přeji hodně vytrvalosti 
a především to, aby je jejich tolik důležitá práce bavila.

Slovo starosty

Rada města odsouhlasila výběr 
dodavatele na plynofikaci 
bytového domu Nádražní 21
Nájemníci obecních bytů v  této lokalitě se 
tak konečně dočkají vyššího standardu byd-
lení. Modernizace systému vytápění a ohře-
vu vody přijde bezmála na milion korun.

Radní také jmenovali novou vedoucí od-
boru životního prostředí. Na začátku listo-
padu se této funkce ujme Ing.  Markéta 
Burgetová.

Úpravy levohradeckého 
hřbitova jsou téměř u konce 
Na  levohradeckém hřbitově proběhlo po-
slední dobou několik změn. Od  loňského 

roku došlo ke  zpevnění cest a  vysypání 
štěrkem, hlavní příchod ke kostelu je nově 
vydlážděn. Dle návrhu manželů Smolíko-
vých proběhla revitalizace pamětního mís-
ta obětí transportu smrti, kterou v rekord-
ně krátké době zajistily Radka Reváková 
a  Anna Pösingerová s  několika spolupra-
covníky. Vznikne také prostor pro nový 
stojan na  postavení konví (místo dosud 
plánované nádrže na vodu). Rádi bychom 
nechali ošetřit litinové lampy, poptáváme 
kvalifikovanou firmu. Začalo se také pra-
covat na přípravě desky se jmény význam-
ných roztockých občanů, kteří jsou 
na hřbitově pohřbeni. Velký dík patří mís-
tostarostovi Tomáši Novotnému, který se 
úpravám a kultivaci levohradeckého hřbi-
tova s nasazením sobě vlastním soustavně 
věnuje. 

Šachové turnaje se vracejí 
do roztocké knihovny
Nově založený šachový klub Caissa Rozto-
ky je pokračovatelem šachového oddílu, 
působícího v  Roztokách v  letech 1979 až  
2003 a následně až do roku 2017 v Úholič-
kách. V  současné době má klub 21 členů 
a  3 družstva v  soutěžích Středočeského 
kraje. Šachový klub iniciuje vznik šachové-
ho kroužku mládeže. Soutěže i  kroužek 
budou probíhat v  prostorách městské 
knihovny. Informace o zahájení šachového 
kroužku budou zveřejněny v Odrazu. Rada 
souhlasila s  bezplatným zapůjčením pro-
stor knihovny pro aktivity toho šachového 
klubu.  
 l

Marie Šlancarová

Co přinesla městská rada?

Jan Jakob
starosta města Roztoky
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Třetím měsícem pokračují práce na čtyř-
lístku ulic v Žalově. Firma, která vyhrála 
tendr, se v letních měsících potýkala s ne-
dostatkem pracovních sil, neb i zahranič-
ní dělníky to táhne občas domů. Věřme, 
že to nebude mít vliv na  smluvní termín 
dokončení.

V září by se konečně měly rozeběhnout 
i práce na vile čp. 125 v Tichém údolí. Fir-
ma Podzimek, která zakázku získala v řád-
ném výběrovém řízení, začne pracovat 
na záchranných pracích. Jinak řečeno, po-
pere se s nejohroženější částí vily, která je 
napadena dřevomorkou. Zahájení prací 
poněkud zdržely obstrukce opozice a také 
potřeba vyjasnit si s majiteli sousední ne-
movitosti budoucí parkování. 

Od začátku srpna se buduje na začátku 
Tichého údolí, za  parkovištěm v  lokalitě 
Koruna. Zmizela stará polorozpadlá zíd-

ka. Tu nahradí zeď nová, vhodná i k pose-
zení. Místo bude doplněno o  podzemní 
telefon, originální herní prvek, bude kde si 
odpočinout a  v  klidu prostudovat tabuli 
s galerií historických vil. Práce by měly být 
hotovy do půlky října. 

Nastartovali jsme rovněž druhou etapu 
obnovy Levého Hradce. V současné době se 
nově upravuje tzv. kuželník, soubor zchátra-
lých stavbiček oddělující prostor pod kašta-
ny od budoucí rozptylové loučky. Práce bu-
dou pokračovat vybudováním dřevěného 
vchodu, ten pro změnu nahradí stará želez-
ná vrata. Letos je v plánu opravit rovněž po-
škozenou hřbitovní zeď, kterou je předtím 
třeba zbavit břečťanu a náletů. Nové úpravy 
se dočká také rozpadlé betonové podium. 

Práce na Levém Hradci jsou financová-
ny z rozpočtu obce, s napětím ale očekává-
me výsledek podaného grantu přihlášené-

ho do  jednoho z  evropských programů 
s nezapamatovatelným názvem. 

Firma Kousal vyhrála tendr a v současné 
době opravuje střechu nad obecní budo-
vou v  Masarykově ulici, kde sídlí lékaři 
a lékárna. 

Modernizujeme také bytový fond. Ne 
tak rychle, jak by si zasloužil a jak bychom 
rádi, ale plynofikace čp. 21 v Nádražní uli-
ci, která v  těchto dnech startuje, je jistě 
dobrou zprávou, stejně jako fakt, že se po-
dařilo sehnat (přetlak zájemců věru nebyl!) 
dodavatele pro rekonstrukci armaturní ko-
mory žalovské vodárny. 

V  Palackého ulici byla položena nová 
dlažba chodníku (od křižovatky se Škol-
ním náměstím), vylepšení se na podzim 
dočkají také chodníky kolem pekárny 
a  před mateřskou školou ve  Spěšného 
ulici.  l 

V létě se v Roztokách stavělo a opravovalo

Rekonstrukce průtahu 
města se blíží
Dlouhodobě neutěšený stav silnice, která je 
páteřní komunikací našeho města – tzv. prů-
tah městem, bude snad již brzy minulostí. 
Krajský úřad Středočeského kraje, vlastník 
průtahu, je připraven podat žádost o dotaci, 
aby se tato investice v řádech desítek milio-
nů mohla uskutečnit. Před samotnou žádos-
tí o  dotaci musí být upravena projektová 
dokumentace. Tomu však musí předcházet 
výkup  pozemků, kterých se rekonstrukce 
bude také týkat. Radnímu Zdeňkovi Richte-
rovi se podařilo vyjednat s několika vlastní-
ky pozemků podmínky, za  kterých město 
pozemky odkoupí. Zastupitelé všechny od-
kupy schválili. Jsme tak o další důležitý krok 
k získání dotace a samotné rekonstrukci blíž. 

Základní škola ponese 
jméno Zdeňky Braunerové 
O změně poněkud neosobního názvu Zá-
kladní škola Roztoky, okres Praha-západ se 
s  přestávkami debatovalo již několik let. 
V uplynulém roce došli ke shodě zástupci 
kulturní a  školské komise, rady školy, 
městské rady a vedení školy. Společně na-
vrhli, aby naše škola nesla název Základní 
škola Zdeňky Braunerové. Pro změnu ná-
zvu školy hlasovali bez jedné ruky všichni 
přítomní zastupitelé. Nový název musí 
schválit ještě odbor školství Krajského úřa-
du, Česká školní inspekce a  ministerstvo 
školství. 

Po  dokončení schvalovacího kolečka 
všech dotčených úřadů bude nejspíš jaro 
2018, a  tak se nabízí možnost spojit pře-

jmenování školy se 160. výročím narození 
slavné malířky (narodila se 9. dubna 1858). 
Její bohatý a pestrý odkaz opatruje a široké 
veřejnosti osvětluje roztocké muzeum. 

Žádost o dotaci na novou 
budovu žalovské školy 
je podána
K  žádosti o  dotaci, kterou město podalo 
do  IROP, bylo zapotřebí přiložit desítky 
nejrůznějších dokumentů, včetně smlouvy, 
která zajistí městu odkup pozemku. Přes 
osm a půl tisíc metrů čtverečních odkoupí 
město za  cenu 2001 Kč/m2. Zastupitelé 
schválili také smlouvu o  spolupráci mezi 
městem a  společností Trigema. Územní 
rozhodnutí pro stavbu nové školy již naby-
lo právní moci a  čekají nás další neméně 
lehké kroky.  l

Zastupitelé jednali o škole i o průtahu městem

Léto je ve znamení poměrně čilé výstavby v naší obci. V srp-
nu byla ukončena novostavba mateřské školy v ulici Palac-
kého, která nahradí stávající nevzhledné buňky. Díky úspěš-
ně vybojované dotaci je stavba druhého pavilonu tamtéž 
na spadnutí.

Teplý letní večer si zastupitelé zpříjemnili otevřenými okny 
a sem tam čerstvým vánkem. Zvědavost na sebe nenechala 
dlouho čekat, do zasedací místnosti vlétl a do jednání hla-
sitě a bez vyzvání vstupoval nečekaný host – místní sršeň. 
Zkušení zastupitelé se však nenechali odradit a probrali vše 
důležité pro vás a naše město. 

Tomáš Novotný
místostarosta

Marie Šlancarová
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Příspěvek seniorům
Příspěvek seniorům starším 65 let 
a občanům, držitelům průkazu ZTP 
a ZTP/P s trvalým pobytem  
v Roztokách na dopravu k lékaři 
od 1. 7. 2017

S účinností od 1. 7. 2017 mohou 
využívat senioři starší 65 let s trva-
lým pobytem v Roztokách a držitelé 
průkazu pro zdravotně postiženého 
bez ohledu na věk příspěvek od měs-
ta na jakoukoli taxislužbu, kterou si 
dle svého zvolí pro přepravu k lékaři 
a do lékárny po Roztokách nebo 
do Prahy, Velkých Přílep a zpět. 

Výše finančního příspěvku: 
 
n na jednu jízdu k lékaři po Rozto-
kách 50 Kč (k lékaři a zpět celkem 
100 Kč)

n na jednu jízdu k lékaři do Prahy,  
Velkých Přílep 100 Kč (zpět z Prahy, 
Velkých Přílep dalších 100 Kč)

n držitelé ZTP na jednu jízdu po Roz-
tokách k lékaři ve výši 100 Kč   

Příspěvek bude proplacen po před-
ložení originálu dokladu o zaplacení 
dopravy (je možné předložit najednou 
více nastřádaných účtenek). Účtenky 
je možné předat osobně nebo pro-
střednictvím blízké osoby na  Měst-
ský úřad Roztoky – na odd. sociální 
a DPS pí Kalinové (tel. 220 400 228, 
mobil 733 123 658) nebo pí Ko-
courkové (tel. 220 400 229, mobil 
734 446 118). Tyto pracovnice 
následně zajistí výplatu příspěvku 
seniorovi v pokladně úřadu nebo 
na uvedený účet. V případě, že má 
žadatel sníženou pohyblivost, nemůže 
sám nebo prostřednictvím blízkých 
či známých osob předložit doklady 
na MÚ, prosím kontaktujte výše 
uvedené pracovnice, které po dohodě 
zajistí sepsání žádosti a realizaci 
výplaty příspěvku.

Příspěvek od města bude proplacen 
také při předložení originálu dokladu 
při využití dopravy pro handicapo-
vané a seniory k lékaři. Tuto službu 
poskytují například:   
 
n HANDICAP TRANSPORT,  
www.handicap-transport.cz

Karlínské nám. 12, Praha 8 – převoz 
osob ZTP/P a ZTP,

tel. 602 267 040  Po–Čt 7.00–16.00 
hodin, Pá 7.00–15.00 hodin,  

e-mail: autodoprava.popelar@centrum.cz

n POHODA TRANSPORT,  
www.pohodatransport.cz

Družstevní 951, Hostivice

objednávky se přijímají 3 až 4 dny 
předem v době od 7.00 do 17.00 
hodin pondělí–pátek na dispečinku, 
tel. 774 888 085 

nebo e-mailu: info@pohodatransport.cz
  l

Začátkem letošního roku uzavřelo město 
Roztoky licenční smlouvu s  Centrem pro 
rodinu a sociální péči. Důvodem je snaha 
Města Roztoky usnadnit rodinám s dětmi 
každodenní starosti s  hlídáním dětí, do-
provázením dětí do  MŠ, ZŠ, volnočaso-
vých aktivit, vyzvedávání z družiny apod. 
a  současně nabídnout ženám ve  zralém 
věku možnost předávat své životní zkuše-
nosti a vytvářet si přátelský vztah s dětmi, 
které žijí v jejich nejbližším sousedství.  

Město Roztoky prostřednictvím Trojlíst-
ku garantuje profesionální přístup k zájem-
cům o tuto službu jak ze strany poptávky – 
tj. rodinám, které hledají „náhradní 
babičku“ pro své děti, tak ze strany nabíd-
ky – tj. ženám starším 50 let, které mají zá-
jem o roli náhradní babičky.

Máme několik zájemců z řad rodičů, ná-
hradní babičky stále hledáme.  

Jste aktivní žena ve zralém věku a chcete 
smysluplně trávit volný čas? Chcete být ak-
tivní součástí každodenního života rodiny 
s dětmi? Obraťte se na městský úřad, kde 
vám pomůžeme najít „náhradní rodinu“. 

Služba Trojlístek nabízí ženám zralého 
věku, které se cítí osaměle nebo by rády 
byly užitečné a  prospěšné někomu další-
mu, možnost:

n pomoci rodinám,
n stát se součástí rodiny,
n předávat dál své zkušenosti, 
n pomáhat při výchově dětí,
n dělit se o lásku, radosti i starosti.

Náhradní babička by měla dítěti (nebo dě-
tem) poskytovat zázemí, pečovat o ně, hlí-
dat je, doprovázet je a věnovat se jim. Svo-
jí přítomností může obohatit způsob, 
jakým se o dítě starají vlastní členové rodi-
ny. Nejedná se tedy o  pomoc s  pracemi 
v domácnosti, jako jsou úklid, vaření, žeh-
lení atd. 

Práce náhradní babičky je symbolicky 
oceněna 50 korunami za hodinu. 

Máte zájem se do projektu zapojit? Chce-
te se na něco zeptat? Ráda byste se zapojila, 
ale nejste si jistá? Zavolejte nám, přijďte 
nás osobně navštívit. Rádi vám vše zodpo-
víme a blíže vysvětlíme.  

Koordinátoři služby:
Anna Pösingerová
tel. 220 400 260
e-mail: posingerova@roztoky.cz

Miroslava Kalinová
tel. 220 400 228
e-mail: kalinova@roztoky

Městský úřad Roztoky
Odbor vnitřních a sociálních věcí
nám. 5. května 2, 
252 63 Roztoky

www.roztoky.cz
www.trojlistek.com  l

Hledáme náhradní babičky
O SLUŽBĚ TROJLÍSTEK SBLÍŽENÍ TŘÍ GENERACÍ 

Vítání dětí v Roztokách 
Vážení rodiče, dne 5. 10. 2017 se pod 
záštitou starosty města Roztok uskuteční 
slavnostní akt vítání dětí, které se naro-
dily v období od 1. ledna 2017  
do 30. června 2017.

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 korunkova@roztoky.cz, 
osobně u paní Korunkové nebo telefonic-
ky na čísle 220 400 226, a to nejpozději 
do 18. 9. 2017. 
Pozvánka s uvedením místa a času konání 
bude včas zaslána.

Podmínkou slavnostního přivítání je trva-
lý pobyt dítěte v našem městě..  l

Ivana Korunková
matrika

Jedno loučení 
Na konci června odešla na zasloužený od-
počinek dlouholetá matrikářka Městského 
úřadu v Roztokách, paní Dagmar Vyšehrad-
ská. Na své pozici působila neuvěřitelných 
40 let. Měl jsem možnost s ní absolvovat 
desítky svatebních obřadů jako oddávající 
(a jeden jako ženich), poslední čtyři roky 
pak jsme byli kolegy. Pokud bych ji měl 
charakterizovat, tak po lidské stránce asi 
takto: proříznutá pusa, nezdolný humor 
a pod vnější rázností citlivá duše a zlaté 
srdce. Po stránce profesionální pak totální 
preciznost a bezchybnost. 
Ačkoli se slovy umím zacházet docela 
dobře, neznám taková, která by mohla 
dostatečně vyjádřit tak velké poděkování 
za odvedenou práci, jaké by bylo na místě. 
Paní Vyšehradské přeji dobré zdraví 
a dlouhá léta. Jsem rád, že nám i nadále 
bude občas nápomocna svými radami 
a nezměrnými zkušenostmi.  l

Jaroslav Drda
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n Dne 14. 7. oznámen poškozený telekomu-
nikační sloupek v  ulici Zeyerova – výjezd 
na místo, zadokumentováno, kvalifikováno 
a šetřeno jako podezření z přestupku proti 
majetku, otvor v telekomunikačním sloup-
ku zabezpečen páskou, vyrozuměn provo-
zovatel (České telekomunikace).
n Dne 15. 7. oznámen volně pobíhající pes 
v ulici Lederova – výjezd na místo, pes od-
chycen a umístěn do záchytného kotce MP, 
následujícího dne zjištěn majitel, kterému 
byl pes předán v pořádku, přestupek vyře-
šen uložením pokuty příkazem.
n Dne 16. 7. oznámen hluk při práci s elek-
trickým nářadím v prostoru plechových gará-
ží u  křižovatky Havlíčkova a  Masarykova 
v době, kdy je to OZV zakázáno, tj. v neděli – 
výjezd na  místo, zjištěna osoba pracující 
s  elektrickou bruskou, vyzvána k  ukončení 
práce, osoba tak učinila a  byla upozorněna 
na  to, že porušuje OZV města Roztoky č. 
2/2016 (regulace hluku), přestupek vyřešen 
napomenutím.
n Dne 17. 7. oznámena dopravní nehoda 
dvou osobních vozidel na  křižovatce ulic 
Nerudova a Masarykova – výjezd na místo, 
zjištěno, že jde o dopravní nehodu bez zra-
nění, pouze hmotná škoda na  vozidlech, 
alkohol orientační dechovou zkouškou 
u  řidičů vyloučen, účastníci dopravní ne-
hody se na zavinění dohodli, nakonec pří-
tomnost Policie ČR nevyžadována s tím, že 
věc pouze oznámí na pojišťovnu. 
n Dne 18. 7. v  rámci hlídkové činnosti 
v ulici Žirovnického kontrolováni dva řidi-
či čtyřkolek, v jednom řidiči zjištěna nezle-
tilá osoba, ve druhém řidiči osoba mladist-
vá, oba řidiči bez příslušného řidičského 
oprávnění – na místo přivolána hlídka Po-
licie ČR Libčice, která si na místě věc pře-
vzala. 
n Dne 18. 7. oznámeno rušení nočního klidu 
z  prostoru před vchodem do  restaurace 
U Šmucrů ve Spěšného ulici – výjezd na mís-
to, na místě skupinka mladíků, která se bavi-
la a kouřila, na místě poučeni, zjednána ná-
prava, přestupek vyřešen napomenutím. 
n Dne 19. 7. oznámeno ujetí od benzinové 
čerpací stanice MOL v Přílepské ulici – vý-
jezd na místo, provedeným šetřením zjiště-
na registrační značka vozidla, jehož řidička 
po  natankování paliva s  vozidlem odjela 
z benzinové čerpací stanice, aniž by uhra-
dila částku za  natankované palivo, prove-
denou lustrací zjištěn provozovatel vozidla, 
cestou Městské policie Praha 6 provozova-
tel kontaktován a  zjištěna přímo řidička 

vozidla, provedeným šetřením zjištěno, že 
k  nezaplacení částky došlo omylem, ještě 
téhož dne dlužnou částku řidička vozidla 
na benzinové čerpací stanici uhradila.
n Dne 20. 7. oznámeno rušení nočního kli-
du z prostoru pozemku domu v ulici Bez-
ručova – výjezd na  místo, zjištěn hluk 
z hlasité hudby, kontaktována domácí oso-
ba a zjištěno že jde o domácí oslavu, osoba 
upozorněna na rušení nočního klidu a vy-
zvána ke ztišení hudby, zjednána náprava, 
přestupek vyřešen napomenutím. 
n Dne 21. 7. v rámci hlídkové činnosti nale-
zen vedle cesty nad zahrádkářskou kolonií 
U  Křížku odstavený vrak vozidla tov. zn. 
Opel Vectra – zadokumentováno, na vozi-
dlo umístěna výzva k odstranění vraku vo-
zidla, výzva zaslána i provozovateli vozidla, 
oznámeno OSRM MÚ Roztoky.
n Dne 23. 7. oznámen hluk při práci s pra-
covním nářadím na pozemku domu v ulici 
Kroupka v době, kdy je to OZV zakázáno, 
tj. v neděli – výjezd na místo, zjištěna osoba 
pracující s pilou, vyřezávající porost, vyzvá-
na k  ukončení práce, osoba tak učinila, 
osoba upozorněna na to, že porušuje OZV 
města Roztoky č. 2/2016 (regulace hluku), 
přestupek vyřešen napomenutím.
n Dne 24. 7. oznámeno újetí od benzinové 
čerpací stanice MOL v Přílepské ulici – vý-
jezd na místo, provedeným šetřením zjiště-
na registrační značka vozidla, jehož řidič 
po  natankování paliva s  vozidlem odjel 
z benzinové čerpací stanice, aniž by uhra-
dil částku za natankované palivo, provede-
nou lustrací zjištěn provozovatel vozidla 
(firma), šetřením v místě sídla firmy zjiš-
těn konkrétní řidič vozidla, tento kontak-
tován, zjištěno, že k nezaplacení částky do-
šlo omylem, ještě téhož dne dlužnou částku 
řidič vozidla na benzinové čerpací stanici 
uhradil.
n Dne 25. 7. oznámen nález mobilního te-
lefonu Samsung, dioptrických brýlí a  pí-
semností na  parkovišti u  nádraží ČD 
v Roztokách – zjištěn majitel, majiteli nale-
zené věci předány, majitel by touto cestou 
chtěl poděkovat poctivému nálezci.  
n Dne 30. 7. oznámeno rušení nočního kli-
du z  prostoru před restaurací U  Šmucrů 
v ulici Spěšného – výjezd na místo, zjiště-
no, že se zde nachází několik hostů restau-
race, kteří se v poklidu bavili  (žádné zá-
sadní rušení nočního klidu – běžný hovor), 
upozorněni na stížnost na rušení nočního 
klidu, hosté opustili předzahrádku re-
staurace. 

n Dne 30. 7. oznámeno rušení nočního kli-
du z  prostor areálu střediska Junák v  Má-
chově ulici – výjezd na místo, na místě sku-
pina cizích státních příslušníků, ubytovaných 
v chatkách, která se hlasitě bavila, vysvětlen 
jim problém rušení nočního klidu, ukončili 
zábavu, vyřešeno na místě napomenutím.
n Dne 31. 7. oznámení o  olejové skvrně 
v  křižovatce Přílepská–Přemyslova–Lidic-
ká – výjezd na  místo, zde zjištěno, že při 
nakládání barelů s  použitým rostlinným 
olejem došlo k  prasknutí jednoho barelu 
a  následnému vylití oleje na  komunikaci, 
přivolána HZS, která místo očistila, vyře-
šeno na místě uložením pokuty příkazem.
n Dne 31. 7. oznámeno rušení nočního kli-
du ve  skateparku v ulici Obránců Míru – 
výjezd na místo, na místě zjištěny tři osoby, 
pouštějící si hlasitou hudbu, vyřešeno 
na místě uložením pokuty příkazem.
n Dne 2. 8. oznámeno rušení nočního kli-
du z  předzahrádky u  restaurace Eiffel – 
na místě skupinka osob, které se v poklidu 
bavily (žádné zásadní rušení nočního klidu 
– běžný hovor), upozorněni na  stížnost 
na  rušení nočního klidu, hosté opustili 
předzahrádku a přemístili se do vnitřních 
prostor restaurace.
n Dne 3. 8. oznámeno zadržení pachatele 
krádeže zboží v prodejně Albert – zjištěno, 
že pachatel odcizil zboží, které si vložil 
do tašky a s tímto prošel pokladnami, aniž 
zboží zaplatil, kdy byl následně zadržen za-
městnanci prodejny, věc vyřešena na místě 
uložením pokuty v  příkazním řízení 
na místě blokem na pokutu na místě neza-
placené.
n Dne 6. 8. oznámen hluk ze stavební čin-
nosti na  staveništi v  areálu Dubečnice 
v době, kdy je to OZV města Roztoky zaká-
záno, tj. v neděli – výjezd na místo, zjištěn 
hluk z činnosti pásového rypadla a pojízd-
ného přepravníku zeminy, kontaktován ve-
doucí stavby, který byl upozorněn na OZV 
města Roztoky č. 2/2016 (regulace hluku), 
následně činnost ukončena, přestupek 
na místě vyřešen napomenutím.
n Dne 7. 8. žádost PČR o asistenci při zto-
tožnění osoby (černý pasažér) ve vlaku ČD 
na nádraží v Roztokách – hlídka na místo, 
ve spolupráci s PČR provedeno ztotožnění 
osoby na žádost oprávněné osoby. 
n Dne 9. 8. oznámeno rušení nočního kli-
du ze zahrádky restaurace Na Růžku, Roz-
toky-Žalov – výjezd na  místo, na  místě 
zjednána náprava, přestupek vyřešen na-
pomenutím.

Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, 
a to za období od 13. 7. do 29. 8. 2017: 

 ➔
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n Dne 10. 8. součinnost s PČR při usměr-
ňování dopravy u dopravní nehody se zra-
něním, kdy došlo ke sražení osoby na pře-
chodu u  křižovatky Obránců Míru 
a Lidická – na místě PČR, sanitní vůz rych-
lé lékařské pomoci zraněnou převezl 
do  nemocničního zařízení, na  místo též 
policisté skupiny dopravních nehod.  
n Dne 11. 8. v ranních hodinách oznámeny 
dvě podezřelé osoby pohybující se v  ulici 
Jiráskova a Obránců Míru, které se měly do-
mlouvat na vniknutí do jednoho z domů – 
výjezd na místo, na místě se již osoby nena-
cházely, jak bylo od oznamovatelky zjištěno, 
před příjezdem hlídky si všimly, že je ozna-
movatelka sleduje, a tak nasedly do vozidla 
a odjely směrem na Prahu, provedeno míst-
ní pátrání po podezřelém vozidle a osádce 
tohoto vozidla dle získaného poznatku k re-
gistrační značce vozidla s  negativním vý-
sledkem, zjištěné poznatky ihned předány 
PČR k dalšímu opatření, provedena kontro-
la předmětného rodinného domu, nezjiště-
no poškození.
n Dne 12. 8. oznámeno újetí od benzinové 
čerpací stanice MOL v Přílepské ulici – vý-
jezd na místo, provedeným šetřením zjiště-
na registrační značka vozidla, jehož řidič 
po  natankování paliva s  vozidlem odjel 
z benzinové čerpací stanice, aniž by uhra-
dil částku za natankované palivo, provede-
nou lustrací zjištěn provozovatel, provozo-
vatel vozidla kontaktován, zjištěno, že 
k  nezaplacení částky došlo omylem, ještě 
téhož dne dlužnou částku řidič vozidla 
na benzinové čerpací stanici uhradil.
n Dne 12. 8. oznámeno poškození dvou 
vozidel tov. zn. Renault zaparkovaných 
před domem v  ulici Potoky – výjezd 
na místo, zjištěno, že vozidla jsou poškrá-
bána nezjištěným předmětem, provedena 
fotodokumentace, věc kvalifikována jako 
podezření z  přestupku, přivolána hlídka 
PČR Libčice. 
n Dne 12. 8. oznámena žádost PČR o sou-
činnost ve  věci škodní události, ke  které 
došlo na parkovišti u Tesca v Lidické ulici  
a kterou měl způsobit řidič vozidla Ford 
Sierra – výjezd na místo, dle získaného po-
znatku k  registrační značce kontaktován 
provozovatel vozidla v místě jeho bydliště, 
předáno hlídce PČR Libčice k jejich další-
mu opatření.
n Dne 14. 8. oznámeno pokousání nezleti-
lého chlapce neznámým psem v ulici Bez-
ručova s tím, že poškozený už byl ošetřen 
ve FN Motol – zadokumentováno, prove-
deno šetření ke psu a jeho majiteli, předá-
no PČR k jejich realizaci. 
n Dne 15. 8. v rámci hlídkové činnosti na-
lezeno na parkovišti naproti hotelu Acade-
mic na Tyršově náměstí zaparkované vozi-

dlo tov. zn. Škoda Felicie, bez registračních 
značek, tedy vozidlo nesplňující podmínky 
provozu na  pozemních komunikacích – 
zadokumentováno, vylepena výzva k  od-
stranění vozidla z  pozemní komunikace 
na vozidlo, oznámeno OSRM MÚ Roztoky.
n Dne 15. 8. oznámeno rušení nočního kli-
du před restaurací Eiffel na Tyršově náměs-
tí – výjezd na místo, na místě před restau-
rací zjištěna skupina několika lidí, která se 
hlasitě bavila, zjednána náprava, skupina 
lidí vyzvána ke ztišení svého projevu, pře-
stupek na místě vyřešen napomenutím.
n Dne 17. 8. oznámeno vloupání do buňky 
na pozemku sběrného dvora Technických 
služeb Roztoky v  Lidické ulici – výjezd 
na  místo, přivolána hlídka PČR Libčice, 
která si věc na  místě převzala jako pode-
zření z přečinu krádeže vloupáním.
n Dne 18. 8. v rámci hlídkové činnosti zjiš-
těna od hlíny znečištěná komunikace ulice 
U Školky – zjištěno, že znečištění pochází 
ze staveniště Na  Dubečnici, hovořeno se 
zodpovědnou osobou, z jejich strany zjed-
nána náprava, komunikace uklizena, pře-
stupek vyřešen napomenutím.
n Dne 18. 8. oznámeno rušení nočního kli-
du hlasitou hudbou v ulici v Úvoze – výjezd 
na místo, zjištěno, že hlasitá hudba jde z al-
tánu na pozemku domu v Zaorálkově ulici, 
na místě zjištěna oslava narozenin, kontak-
tována pořádající osoba, vyzvána ke  zjed-
nání nápravy, hudba vypnuta, přestupek 
proti veřejnému pořádku vyřešen na místě 
uložením pokuty v příkazním řízení.
n Dne 19. 8. oznámeno ujetí od benzinové 
čerpací stanice MOL v Přílepské ulici – vý-
jezd na místo, provedeným šetřením zjiště-
na registrační značka vozidla, jehož řidič 
po  natankování paliva s  vozidlem odjel 
z benzinové čerpací stanice, aniž by uhra-
dil částku za natankované palivo, provede-
nou lustrací zjištěn provozovatel, šetřením 
zjištěno, že k  nezaplacení částky došlo 
omylem, ještě téhož dne dlužnou částku 
řidič vozidla na benzinové čerpací stanici 
uhradil.
n Dne 19. 8. oznámena žádost PČR o asis-
tenci při pádu osoby z  okna bytového 
domu v Braunerově ulici – výjezd na mís-
to, na místě již rychlá lékařská pomoc, zjiš-
těno, že poškozený v  podnapilém stavu 
chtěl vylézt z okna zamčeného bytu (nena-
šel klíče od  bytu) pomocí svázaných dek, 
ale neudržel se a  spadl na  zem, při pádu 
došlo ke  zlomenině levé dolní končetiny, 
zraněný převezen sanitním vozem do  FN 
Motol, na místo hlídka PČR Libčice, která 
si věc na místě převzala k jejich realizaci.
n Dne 20. 8. oznámen volně pobíhající pes 
v ulici Tiché údolí – výjezd na místo, pro-
veden odchyt psa, pes umístěn do záchyt-

ného kotce MP, zjištěna majitelka, které byl 
pes vydán v  pořádku, přestupek vyřešen 
napomenutím.
n Dne 23. 8. zjištěn zábor veřejného pro-
stranství vedle bytového domu v  ulici 
Braunerova, kde je umístěn kontejner – vý-
jezd na místo, provedeným šetřením zjiště-
na osoba, která je současným nájemcem 
kontejneru, tato osoba upozorněna na  to, 
že je povinna zábor nahlásit a zaplatit po-
platek za  tento zábor, následujícího dne 
zjednána náprava a  poplatek za  zábor 
uhrazen. 
n Dne 24. 8. oznámeno vloupání do vozi-
dla tov. zn. Audi v ulici Haškova – na místo 
PČR Libčice, která věc realizovala jako 
trestný čin krádeže vloupáním.
n Dne 24. 8. oznámena mrtvá liška v ulici 
Zahradní – předána členu mysliveckého 
sdružení k provedení likvidace.
n Dne 25. 8. v rámci hlídkové činnosti kon-
trolován v  ulici Lidická řidič vozidla tov. 
zn. Renault – při kontrole řidiče vozidla 
bylo zjištěno, že řidič vozidla má vydán zá-
kaz řízení motorových vozidel, přivolána 
hlídka PČR Libčice, která si věc i s osobou 
podezřelou ze spáchání testného činu ma-
ření výkonu úředního rozhodnutí převzala 
k jejich realizaci.
n Dne 25. 8. ve schránce důvěry nalezeno 
dálkové ovládání (pravděpodobně od  ně-
jakých vjezdových vrat) – nalezené dálko-
vé ovládání uloženo na MP Roztoky, zve-
řejněno na  webových stránkách MP 
Roztoky, města Roztoky a roztoky.com.
n Dne 26. 8. oznámena stížnost na  nepří-
jemně zapáchající dým z areálu bývalé Ba-
rumky v  Přemyslovské ulici – výjezd 
na místo, zjištěn dráždivý zápach, šlo o dým 
z  pece firmy Cleanmetal, v  době příjezdu 
hlídky na místo pec již vypnuta, hovořeno 
s  jednatelem firmy, který uvedl, že došlo 
k  havárii pece, pec do  té doby, než bude 
opravena, nebude uvedena do provozu.

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky 
můžete nalézt na webových stránkách MP 
Roztoky, a to na www.mproztoky.cz. 

Pokud byste svým poznatkem mohli po-
moci při šetření výše uvedených událostí, 
obraťte se prosím buď osobní návštěvou, 
nebo telefonicky na Obvodní oddělení po-
licie ČR Libčice (tel. 974  866  400) nebo 
na  Městskou policii Roztoky (tel. 
602 666 458 nebo 220 910 468, popřípadě 
e-mail: info@mproztoky.cz).  Děkujeme 
předem za spolupráci.  

   l

Petr Vevera
ved. str. MP Roztoky
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TÉMA MĚSÍCE

V prvním případě se jedná o organizační 
článek občanského Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a  Slezska, které také významnou 
měrou spolupracuje s obcemi v oblasti po-
žární ochrany a  při zabezpečeni činnosti 
jednotek SDH obcí. Právní formou je 
na tom tedy zcela stejně jako sdružení za-
hrádkářů, včelařů atd. SDH se velkou mě-
rou podílí na  společenském, kulturním 
i sportovním dění  obce. Náš sbor je činný 
nejen v různých kulturních akcích, jako je 
například pálení čarodějnic, zajištění při 
Slavnostech levého a  pravého břehu, ale 
i v dalších činnostech pro naše město nebo 
při výchově mládeže. Takto fungují Sbory 
dobrovolných hasičů odnepaměti, jejich 
účelem je nezištně pomáhat druhým. 

JSDH obcí podle zákona č. 133/1985 Sb., 
o  požární ochraně, ve  znění pozdějších 
předpisů, zřizuje obec. JSDH je skupina ha-
sičů, kteří vyjíždějí k požáru či jiné mimo-
řádné události. Tyto JSDH obcí jsou vý-
znamným článkem plošného pokrytí, 
k zásahům na místa požárů a jiných mimo-
řádných událostí jsou často povolávány ope-
račními a  informačními středisky Hasič-
ských záchranných sborů krajů. Využitelnost 
při zásazích se liší podle kategorie a vybave-
ní jednotek technikou a věcnými prostřed-
ky. JSDH Roztoky má cca 50 výjezdů ročně. 
K obavám z výjezdů z polyfunkčního domu: 
s těmi se zatím nepočítá, výjezdy budou na-
dále z hasičské zbrojnice Středočeského kra-
je v Máchově ulici. Na Solníkách hoří něko-
likrát ročně a  nevím o  jediném problému 
s průjezdem hasičských vozidel kolem hřiště 
(řidiči hasičských vozidel jsou každoročně 
školeni, jak jezdit v okolí dětských hřišť, di-
vadel, demonstrací, nemocnic, škol, školek 
a v nočních hodinách atd.).

Sbor dobrovolných hasičů v Roztokách se 
už 10 let snaží postavit hasičskou zbrojnici, 
protože nemá vlastní prostory, kde by 
mohl pracovat s mládeží, ve které spatřuje-
me svou budoucnost. V  době, kdy byla 
prováděna jednání o  podobě zbrojnice, 
byla navržena varianta, aby dům byl rozdě-
len na  dvě části: první část pro potřeby 
SDH a pro techniku jednotky sboru dobro-
volných hasičů, která by parkovala 
ve  zbrojnici a  netrpěla stáním venku, 
a druhá část budovy by byla připravena pro 
komerční pronájem (ZZS, sportovní potře-
by, potraviny atd.), který by přinášel finan-
ce na provoz a údržbu a chod polyfunkční-
ho domu. 

Postupným jednáním s městem Roztoky 
se podařilo dospět k  nejlepšímu řešení, 
jímž se podle územního plánu ukázala vý-
měna pozemků mezi městem a SDH.

Veškeré náklady spojené se stavbou po-
lyfunkčního domu si platí SDH Roztoky 
z  vlastních prostředků, jako jediná SDH 
v republice. Žádné dotace na stavbu jsme 
neobdrželi, protože vlastníkem je sdruže-
ní, nikoli obec.

Na  vnitřním zařízení zbrojnice, jejím vy-
bavení a  takzvanému doladění detailů se 
dosud pracuje a  podmínky pro činnost 
SDH se tímto neustále zlepšují. Za zdárné 
provedení záměru patří dík zastupitelům 
obce, členům SDH, kteří se o  rozběhnutí 
celé akce zasloužili.

Chtěl bych touto formou oslovit zájem-
ce, kteří by chtěli pomáhat lidem v nouzi 
a vstoupit do SDH nebo JSDH. Odměnou 
za  vykonanou práci vám kromě dobrého 
pocitu, že pomůžete zachránit lidský život, 
může být i  dík od  lidí, kterým pomůžete 
ochránit majetek. 

Kontaktovat můžete velitele JSDH pana 
Reného Šmída na  tel. 607  843  815 nebo 
starostu SDH pana Vlastimila Drchotu 
na tel. 773 786 576.

Pokud by měl někdo zájem o více infor-
mací ohledně stavby polyfunkčního domu, 
tak mě může kontaktovat. Na vaše otázky 
rád odpovím.  l

S hasičským pozdravem„ohni zmar“
René Šmíd

velitel JSDH a SDH

Stavba polyfunkčního domu Sboru dobrovolných hasičů Roztoky
Nejprve je nutno připomenout, že dost často dochází k záměně pojmu „Sbor 
dobrovolných hasičů“ (dále jen SDH ) s „jednotkou sboru dobrovolných hasičů 
obce“ (dále jen JSDH).

Nová základna  
dobrovolných hasičů  
Objekt bude umístěn podél ul. Masaryko-
va, naproti ústí ulice Dobrovolného. Budo-
va obsahuje dvě nadzemní podlaží, není 
podsklepena. Hlavní vstupy do objektu 
jsou z Masarykovy ulice. 

Fasáda celého objektu bude z horizontál-
ně kladených panelů z ocelového plechu, 
s tepelně izolační výplní, v šedé barvě 
nebo odstínu stanoveném městským 
architektem.

Okna a dveře na fasádě budou plastová, 
bílá, s izolačním dvojsklem. Sekční garážo-
vá vrata budou v barvě bílé.

Objekt je rozdělen na dvě části označené 
A a B. Hlavní vstup do části A (při pohledu 
z Masarykovy ulice vlevo) bude přes 
garáž vraty s vloženým dveřním křídlem. 
V přízemí je garáž pro dva hasičské 
vozy, sklady výzbroje a výstroje, kotelna 
s prostorem pro úklid, WC. V patře je klu-
bovna, kancelář, šatna, umývárna a WC. 
U výstupu na střechu jsou umývárny a WC 
používané v době krizových a živelných 
situací. Balkony na jižní fasádě a část jižní 
fasády budou využívány jako lezecká 
stěna pro výcvik.

Hlavní vstup do části B bude dveřmi 
do vstupní chodby. V přízemí je garáž pro 
jeden automobil typu dodávka, sklady, 
pračka, sušička, kotelna s prostorem pro 
úklid, WC, místnost pro odpady. V patře je 
klubovna, kancelář, šatna, umývárna, WC 
a sklady.  l

ZÁŘÍ 2017
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Jakkoli lze tento výrok starousedlíků zařa-
dit do kategorie nostalgických vzpomínek 
na  minulé časy, kdy nebe bylo modřejší 
a tráva zelenější, obsahuje i svědectví o ne-
bývalé autoritě a respektu, jakých starosta 
Břetislav Bernášek u  občanů požíval. Při-
tom úděl stát v čele obce mu připadl nejen 
na  dobu prosperující 1. republiky, ale 
i  na  temnou dobu protektorátu Čechy 
a Morava.

Je po něm pojmenována jedna z nových 
ulic v Solníkách.

Břetislav Bernášek
(1886–1964)
Na jaře roku 1928 byly v Roztokách obecní 
volby. Novým starostou byl zvolen jednatel 
České obce legionářské v Roztokách Josef 
Fafek. Tento fakt mohl sehrát důležitou roli 
při získání pozemku na stavbu nové školy 
na podzim 1929. Josef Fafek však nesetrval 
ve své funkci dlouho, 5. listopadu 1929 byl 
na jednání obecního zastupitelstva předlo-
žen návrh na jeho odvolání z funkce, který 
ovšem hlasováním neprošel. Týden nato 
městská rada všemi hlasy vyjádřila staros-
tovi podporu. Ovšem již 7. ledna 1930 
Rada „bere na  vědomí přípis strany Čsl. 
národně socialistické, že odvolávají staros-
tu Fafka z funkce“! Nevím, co bylo v poza-
dí této hry. Jisté je však to, že odvolání sta-
rosty předcházela výpověď tajemníkovi 
MÚ Kuderovi pro zjištěný schodek v obec-
ní pokladně. Vzniklá situace byla zřejmě 
pro J. Fafka obtížně stravitelná, protože 
později svůj dům v Roztokách na Školním 
náměstí prodal a  z  Roztok se odstěhoval. 
Počátkem roku 1930 je zvolen novým sta-
rostou 43letý úředník Čsl. státních drah 
Břetislav Bernášek.

S  jeho jménem se setkáváme poprvé 
v polovině roku 1927, kdy se stává členem 
finanční komise za  odstoupivšího učitele 
Ferdinanda Vacka. Po volbách v roce 1928 
má v zastupitelstvu na starosti elektrifikaci 
Roztok, není však členem Rady – užšího 
vedení obce. Strohé protokoly z  jednání 
nám už dnes neodhalí obsah zákulisních 
jednání, jejichž výsledkem bylo to, že se 
v roce 1930 nestal starostou nikdo ze „sil-
ných mužů“ obce, ale v samosprávě nepříliš 
zkušený Bernášek. Pokud se ho jeho stra-
ničtí kolegové pokusili jen krátkodobě vy-
užít pro krizovou situaci, pak se velmi pře-

počítali. Sám Bernášek píše krátce po svém 
zvolení žádost zaměstnavateli, aby byl je-
den den v  týdnu uvolněn ze zaměstnání 
pro výkon starostenské funkce s tím, že si je 
vědom, že funkce jmenovaná je jen dočas-
ná. Tato dočasnost nakonec trvala 15 let!

Břetislav Bernášek se narodil 16. dubna 
1886 v  Praze na  Žižkově. Vyučil se sou-
stružníkem kovů a  vystudoval průmyslo-
vou školu pokračovací s prospěchem velmi 
dobrým. Téměř po  celý život byl zaměst-
nancem ředitelství (železničních) drah – 
nejprve c. a k. rakouských, posléze čsl. stát-
ních, protektorátních a  nakonec ČSD. Se 
svou manželkou Annou, rozenou Pálko-
vou, žil v  Dobrovského ulici čp. 200 (pů-

vodní dům již nestojí). Měli jediného syna 
Miloslava.  

Starostou městyse Roztoky nad Vltavou 
byl poprvé zvolen na schůzi zastupitelstva 
18. ledna 1930. Svou funkci vykonával 
současně se svým povoláním, pouze jeden 
den v týdnu byl zaměstnavatelem uvolněn 
pro výkon starostenské funkce, což je při 
tehdy třech placených úřednících obecní-
ho úřadu téměř nepředstavitelné. Staros-
tou byl zvolen i  po  volbách v  roce 1932 
a  vykonával tuto funkci po  celou dobu  
1. republiky i  protektorátu až do  května 
roku 1945. Stál v  čele obce v  době jejího 
největšího rozmachu i v dobách nejtěžších, 
kdy kromě organizačních schopností mu-
sel projevit i značnou dávku odvahy. Lze si 
obtížně představit složitější práci ve veřej-
né správě než výkon úřadu starosty v ob-
dobí německé okupace. Přesto si zachoval 
čisté ruce, dokonce podle svědectví pamět-
níků zatajoval před německou správou ně-
které přihlášky Židů k  trvalému pobytu, 
čímž se je snažil uchránit transportu a jisté 
smrti (bohužel zřejmě vesměs neúspěšně). 
V roce 1942, kdy vrcholily represe okupan-
tů a Židé byli zcela vyčleněni z veřejného 
života, zadal zakázku na zatemnění radni-
ce panu Jajtelesovi, roztockému čalouníko-
vi se žlutou Davidovou hvězdou na kabátu. 
To byl statečný čin obdivuhodného formá-
tu. I tak však musel po konci války na zá-
kladě několika udání čelit obvinění před 
tzv. komisí revoluční očisty z  „provinění 
proti národní cti“. Usnesením Okresního 
národního výboru z 18. 10. 1946 byl býva-
lý starosta B. Bernášek všech nařčení 
zproštěn a mohl se krátce před penzí vrátit 
ke své původní profesi na ředitelství ČSD. 
Se zpětnou platností od  října 1938 byl 
jmenován vrchním oficiálem a  také byl 
přijat do  obnovené Čsl. strany národně 
sociální. Že to bylo zas jen na chvíli, netře-
ba zdůrazňovat, naštěstí mohl odejít 
do penze.

Ve volných chvílích vášnivě holdoval hře 
v šachy, přičemž zálibně kouřil doutníky... 
Když jsem sbíral informace pro tento me-
dailon mezi pamětníky, došel jsem k zají-
mavému zjištění. Jakkoli všichni s  úctou 
hovořili o  bývalém starostovi Bernáškovi, 
doslova s láskou vzpomínali na jeho man-
želku. Možná že to byla ona, kdo dotvářel 
tu část jeho osobnosti, bez níž by nebyl 
tím, kým byl.  

Břetislav Bernášek zemřel 3. května 
1964.  l

Stanislav Boloňský

Jó, to za starosty Bernáška…   
Roztocký uličník    7. část  

Ještě před nějakými dvaceti lety, kdy byli mezi námi pa-
mětníci jeho starostování, jsem slýchával rčení: „jó, to by se 
za starosty Bernáška stát nemohlo!“

Starosta Bernášek s městskými strážníky,  
30. léta 20. století

Podpis starosty Bernáška na protokolu ze schůze městské 
rady z období protektorátu
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aneb historie jedné rodiny, našich dvou vil a hektaru pozemku
Sigmund, Rudolf, Felix…

Felix Haurowitz Arnošt Haurowitz Štepán Karel Haurowitz

Bez zajímavosti nejsou osudy jejich původ-
ních stavebníků, majitelů firmy L. Hau-
rowitz, Sigmunda a  Theresie Haurowi-
tzových a jejich dědiců. 

Majitelé továrního skladu Kosmo-
noských kartounů a  obchodu se zbožím 
rukodělným, kteří roku 1875 zakoupili roz-
sáhlý pozemek zahrady, vinice a role o vý-
měře více než jeden hektar, přišli do Prahy 
z  Mladé Boleslavi. Kromě pražské filiálky 
rodina vlastnila od  30. let 19. století me-
chanickou tkalcovnu v Hrádku nad Nisou. 
Sigmundovi (nar. 1833) bylo uděleno praž-
ské měšťanské právo v roce 1877. Manželé 
měli šest dětí: Emmu (1859), Pavlínu 
(1861), Rudolfa (1862), Hermínu (1866), 
Olgu (1871) a Idu (1874).

Firmu, stejně jako vily v Roztokách, zdě-
dil Rudolf. Ten nejenže zdárně vedl 
továrnu, ale angažoval se i  v  obchodních 
záležitostech, byl členem správního výboru 
Obchodní a živnostenské  komory, České 
banky Union a  laickým soudcem u  Ob-
chodního soudu v Praze. 

V Roztokách byl členem obecního zastu-
pitelstva, podporoval rozkvět obce, přispí-
val pravidelně nejen do chudinského fon-
du, ale i ve prospěch akcí k zvelebení města.

Rudolf (1862–1940) s  manželkou Emilií 
(1871–1932), roz. Russovou, vychovali čty-
ři syny, dopřáli jim soukromé učitele, kato-
lické školy a gymnázia. Až na druhoroze-
ného Ottu (1897–1918/19), který zemřel 
v zajetí v  italském Bellagiu na chřipku, se 
dostalo chlapcům vysokoškolského vzdě-
lání, ovládali plynně angličtinu, italštinu, 
francouzštinu, latinu a  řečtinu. Všichni 
čtyři sloužili v  období Velké války v  ra-
kousko-uherské armádě.

Nejstarší Felix (1896–1987) vyslyšel přá-
ní otce a studoval nejprve vysokou textilní 
školu v Německu, aby byl odborně způsobi-
lý převzít firmu, nicméně stále více ho láka-
la medicína. V letech 1920 až1939 absolvo-
val biochemii na  Německé univerzitě 
v  Praze a  ve  Wűrzburgu, postupně získal 
titul doktora, docenta i profesora, absolvo-
val řadu odborných stáží v zahraničí. Oku-
pace ho zastihla v  Dánsku, přes Polsko se 
vrátil do Čech, kde odmítl nabídku profe-
sury na nově vzniklé říšské Německé Karlo-
vě univerzitě pod záminkou pensionování 
a odjel přednášet na univerzitu v Istanbulu, 
kde přežil válku společně s  manželkou 
Ginou a  dvěma dětmi, Alicí a  Martinem. 

V roce 1946 bylo vydáno Felixovi osvědčení 
o zachování československého státního ob-
čanství; v  této době odjela Gina s  dětmi 
do USA, aby zde získaly univerzitní vzdělá-
ní. Felix je následoval o  dva roky později 
po splnění závazků na univerzitách v Istan-
bulu a  Basileji. Přijal nabídku Indiana 
University Bloomington, kde aktivně půso-
bil až do roku 1966, ale ve výzkumech po-
kračoval i  v  penzi. Stal se autorem  stovek 
vědeckých statí a  publikací, získal řadu 
prestižních cen a titulů v oboru imunologie, 
byl součástí vědeckých týmů, členem Deut-
sche Akademie der Naturforscher Leopol-
dina, AmericanAcademy of Arts and Sci-
ences a National Academy of Sciences

Dcera Alice, provdaná Sievertová, absol-
vovala stejný obor jako její otec, syn Mar-
tin Harwit (pozn. zkrácené příjmení Hau-
rowitz) obdržel doktorát z  astrofyziky 
na  Massachusetts Institute of Technology 
a profesuru v Cornellu, byl ředitelem Nati-
onal Air and Space Museum ve Washing-
tonu.

Felixovo jméno se objevuje na úředních 
stavebních dokladech roztockých vil 
v době Rudolfovy nepřítomnosti. Jako nej-
starší syn by zřejmě převzal roztocký maje-
tek, který byl v  době okupace oceněn 
Říší na 254 000 K, stejně jako majetek fir-
my L. Haurowitz na  Václavském náměstí 
vyčíslený částkou 9 000 000 K.
Třetí syn Rudolfa Štěpán Karel (1899–?), 
absolvoval gymnázium ve  Štěpánské ul. 
v  roce 1917. Po  vojenské službě měl 

V některém ze starších Odrazů byl už stručně zmíněn stavební vývoj dvou let-
ních vil v Tichém údolí, čp. 110 a 125, které jsou posledními vilami v majetku 
města, resp. jeho občanů, a obě netrpělivě čekají na své znovuzrození. Zejmé-
na ta mladší a větší, která je momentálně dost provlhlá, a každý promarněný 
den dává větší šanci na rozpínavost nezvaných nájemníků pod maskou plísní 
a dřevokazných hub…
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HLEDÁME ŠVADLENU
Nabízíme zajímavou práci ve výrobě  
pleteného oblečení v Praze 6
Typ pracovního poměru: plný úvazek
Pracovní doba:  6:00 – 14:30
Podmínka: výuční list, 2-3 roky praxe v oboru

Benefity: práce v moderním prostředí, 5 týdnů dovolené, příspěvek na 
stravování, příspěvek na penzijní pojištění, zvýhodněné nákupy firemních 
produktů, příplatky za přesčasy, roční odměny. Více o firmě na www.kama.cz

Zájemkyně pište na adresu  kpertlova@kama.cz

Nabízíme plný pracovní úvazek  
ve stabilní rodinné firmě v Praze 6 

• Pletař(ka) - práce s počítačem, obsluha a údržba stojů, práce s textilními 
výrobky - při technických předpokladech možnost zaškolení - nutno vidět

• Švadlena - práce s úplety na šicích strojích různých typů - praxe vítána

• Ruční práce - práce při dokončování pletených výrobků

Benefity: dobře ohodnocená práce v příjemném prostředí firmy s 27 letou tradicí, 5 týdnů dovolené, 
příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní pojištění, zvýhodněné nákupy firemních produktů, 
příplatky za přesčasy, roční odměny. Více o firmě na www.kama.cz

Zájemci mohou posílat životopis na kpertlova@kama.cz - nebo volat na 233 920 412

INZERCE

jako třetí syn (po smrti bratra Otty a vzhle-
dem k jiné profesi Felixe) převzít firmu. Ab-
solvoval textilní vysokou školu v Reutlinge-
nu a ve 20. a 30. letech 20. století vystupoval 
jako prokurista rodinné firmy. V  březnu 
1939 odjel v  obchodních záležitostech 
do Anglie a už se nevrátil. V roce 1948 mu 
bylo vydáno potvrzení o zachování občan-
ství ČSR, ale o rok později byl propuštěn ze 
státního svazku Československé republiky

Čtvrtý Arnošt (1902–?) vystudoval 
právnickou fakultu Německé univerzity 
v Praze, ve druhé polovině 20. let vystupo-
val jako továrník (spolumajitel) či jako 
soukromý úředník firmy L. Haurowitz, 
v roce 1939 požádal o vystěhovalecký pas 
do  Anglie a  opustil protektorát. V  roce 
1940 požádal Policejní ředitelství v  Praze 
o vydání dokladů pro argentinský konzulát 
za účelem vystavení víza.

Nelze si nepovšimnout osudů dvou ze 
čtyř Sigmundových dcer, které se dožily 

války. Emma, provdaná Picková (1859 – 5. 5. 
1942), a  Pavlína, provdaná Neumanová 
(1861 – 9. 5. 1944), zahynuly v  Terezíně. 
Dcera Pavlíny Getruda, provdaná Krame-
rová (1884), byla transportována i se svým 
manželem 28. října 1944 do Terezína a oba 
zemřeli v  Osvětimi. Dr.  Leopold Kramer 
(1865) založil v roce 1895 v Praze-Bubenči 
věhlasné sanatorium pro nervové choroby, 
za okupace Altesheim (dnes Nemocnice Bu-
beneč, Chittussiho 1).

Štěpán z  Anglie, Felix z  USA a  Arnošt 
z  Argentiny žádali o  vrácení majetku už 
v roce 1948.

Později o restituci roztockých vil opako-
vaně  – a také neúspěšně – žádaly Felixovy 
děti Alice a Martin…

Rodinný portrét Haurowitzů byl dle do-
chovaného soupisu konfiskovaného movité-
ho majetku naposledy lokalizován ve druhé 
polovině roku 1945, a to na půdě národního 

výboru (dnes MÚ), kde se samozřejmě už 
nenachází. Ostatní vybavení domu konfis-
koval Fond národního majetku. 

Marcela Šášinková

(Text vznikl jako součást projektu Příběhy Tichého údolí 
podporovaného Nadačním fondem obětem holocaustu 
a městem Roztoky. Prameny: Národní archiv, SOkA 
Praha-západ, MÚ Roztoky – Stavební úřad)

P. S.
Tímto zároveň odpovídám panu inženýru 
Jandíkovi na otázku, kterou mi položil při 
jednání MZ, ano, vily sloužily k bydlení – 
v  letním období. Ve  vile čp. 125, která se 
bude nyní snad konečně rekonstruovat, 
byly projektovány dva velké letní byty, ni-
koli tři až čtyři, které vznikly druhotně 
po  roce 1949 vestavěním dřevotřískových 
příček a s nevyhovujícím hygienickým zá-
zemím. V té době byly byty ve vile přiděle-
ny prostřednictvím MNV potřebným ob-
čanům v bytové nouzi.
Bohužel jsem se nedočkala odpovědi, zda 
má modrá opozice připravenou ekono-
mickou rozvahu, popř. cashflow, pro prosa-
zovanou variantu luxusních nájemních 
bytů s uzavřenou zahradou jen pro residen-
ty. V  tomto případě by se jednalo zřejmě 
o klasický developerský projekt, dům zůsta-
ne v  majetku města, nebude sloužit obča-
nům města a  rekonstrukce proběhne 
za  účelem pronájmu pro VIP nájemníky. 
Takový projekt by měl vynést 6 procent 
hodnoty nemovitosti ročně. Pokud bychom 
vycházeli jen z ceny generální rekonstruk-
ce, tzn. 35 mil., mělo by město získat za roč-
ní nájem asi 2 mil. Kč. Takže nájemníci by 
měli zaplatit měsíčně kolem 83 000 Kč. 
No, mám jen „humanitární“ vzdělání, ale 
nevím, nevím, pane inženýre…  l

Gertruda Kramerová Leopold Kramer
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NÁZORY A KOMENTÁŘE

Nedočkal jsem se. A nutno hned v úvodu 
dodat, že zákon porušen nebyl.

Radě města totiž v tzv. zbytkové pravomo-
ci přísluší všechno to, co zákon o obcích vý-
slovně nepřidělí zastupitelstvu. A co zákon 
jmenovitě neřeší, na  to nemůže uvalit ani 
nějaké limity. Tudíž i smlouvu s vybraným 
dodavatelem třeba stomilionové zakázky 
na pět let může opravdu schválit rada města.

Díra v zákoně to není, protože se zastu-
pitelstvo, které zodpovídá v  konečné in-
stanci za  hospodaření obce, může bránit. 
Musí být ovšem „bdělé a  ostražité“ a  po-
třebné rozhodnutí odejmout radě usnese-
ním. Například: „Zastupitelstvo ukládá 
radě, aby smlouvu s  vybraným dodavate-
lem na XX předložila ke schválení na ná-
sledující zasedání zastupitelstva“.

Jenže to jsme na dubnovém zasedání (jin-
dy to nešlo, v březnu jsme ještě nic netuši-
li a  těsně před květnovým zasedáním už 
rada smlouvu s firmou Podzimek a syno-
vé schválila) neudělali. A  já, v  dobrém 
úmyslu, aby se mohli k  takové investici 
vyjádřit všichni zastupitelé, a  ne jen ti, 
kteří do  pozdní noční dubnové noci 
na  zasedání vydrželi, jsem návrh na  de-
klaratorní usnesení zastupitelstva stáhl.

Poučení?
Pokud to bylo vymyšleno tak, že schvalo-
vání 45milionové investice v zastupitelstvu 
by bylo riskantní, zatímco v radě problém 
nebude a při schvalování příštího rozpočtu 
už nikdo rozjetou investici nezastaví, tak to 
bylo vymyšleno dobře. Příště by zastupitel-

stvo, pokud nechce být pátým kolem 
u vozu, mělo být ve střehu.

Také jsem pochopil, proč bylo po mém 
návrhu v  dubnu v  zasedací síni tak živo. 
Do záměru vstoupil narušitel. Jenže naru-
šitel krotký, navíc spoléhající se příliš 
na selský rozum, a ne na poctivou znalost 
zákona o obcích.

Ve výsledku je to přesně tak, jak v odpo-
vědi na dotaz, který nezávisle na sobě za-
slali město a  zastupitel Huk, odpověděli 
právníci Svazu měst a obcí ČR: „V zásadě 
se jedná o politickou odpovědnost jednot-
livých představitelů obce, zda svým ná-
stupcům přenechají ,dědictví‘ v  podobě 
dlouhodobých smluv, či nikoliv.“ Tu od-
povědnost na  sebe vzalo pět členů rady 
města, kteří smlouvu s vítězem výběrové-
ho řízení na  rekonstrukci vily čp. 125 
schválili. Beru to na  vědomí – a  nevím, 
jestli mám našim následníkům tohle dě-
dictví závidět.  l

Dotační agenda je nyní v  gesci místosta-
rostky Marie Šlancarové. Osmapůlmilio-
nová částka, díky které postavíme novou 
budovu školky v Palackého ulici, je hlavně 
její zásluhou. Vybrala včas zatáčku, která 
vznikla ne zcela optimální komunikací 
mezi zpracovatelem žádosti o dotaci – Ja-
roslavem Hukem – a naším úřadem, osob-
ně obešla sousedy budoucí školky a získala 
od  nich souhlas s  tím, že se proti stavbě 
neodvolají. Zajistila posunutí termínu pro 
odevzdání stavebního povolení. To se po-
dařilo a  jedna z  největších dotací všech 
dob vbrzku připluje do  Roztok. (Největší 
dotační podporou v historii byla padesáti-
milionová částka na  dostavbu základní 
školy, na které má lví zásluhu starosta Jan 
Jakob.)

Čemu nerozumím vůbec, je tvrzení kolegy 
Huka, že na vilu čp. 125, tedy na školkovou 
a komunitní část, nešlo ani do přímých vý-
zev žádost podat. To přece není pravda. 

Kolega Huk dobře ví, že na  školkovou 
část jsme řádně a  formálně bezvadně po-
dali hned dva dotační projekty. Je to dolo-
žitelné. Jeden přes tzv. Masku. Zde zkouší-
me získat menší peníze, řády několika 
milionů – a Jaroslav Huk s námi na požá-
dání spolupracuje. Do  přímé výzvy (ev-
ropštinou ITI Praha) jsme podali velký 
projekt. Byl řádně, dobře a včas zpracován, 
jen holt kvůli převisu jiných projektů nebyl 
vybrán. To se stává a stalo se to několikrát 
i  v  době, kdy dotační agendu obce vedl 
právě J. Huk. Nepravdivá je i formulace, tý-
kající se údajného nepodání tzv. komunitní 

části. Tento dotační program prostě nebyl 
pro letošek vyhlášen, ač ještě před rokem 
příslušní byrokraté hlásali něco jiného. 
A  protože nebyl vyhlášen, nebylo možné 
do něj cokoli podat. To nemohlo Jaroslavo-
vě bystrozraku uniknout, takže některé 
formulace jsou jen povinnou partajní réto-
rikou, pořád dokola omílanou. 

Nad projekty Levého Hradce (kolum-
bárium, celkové úpravy zdí, budoucí roz-
ptylová loučka, oprava podia) se zamýšlelo 
víc lidí. Roztockými architekty počínaje, 
mnou a  mými kolegy – zpracovateli pro-
jektů, konče. To, že v tomto punktu s námi 
Jaroslav spolupracuje, vítám a  věřím, že 
tomu bude tak i do budoucna. Je to přece 
společný obecní zájem!

Bylo by ale prima podávat informace ko-
rektně, nezkresleně, bez partajních tanečků 
a povinných úliteb či klacků pod nohy řeše-
ní, které pro tisíckrát omletou vilu čp. 125 
demokraticky vybrala většina zastupitelů. 

Nerad tohle píšu přes Odraz, ale věc je 
potřeba uvést na pravou míru.  l

Tomáš Novotný
místostarosta

Před pár měsíci jsem psal o tom, jak jsem se postaral na dub-
novém zasedání zastupitelstva o narušení poklidné atmosfé-
ry tím, že jsem podal návrh, aby se zastupitelé znovu vyjá-
dřili k investici na rekonstrukci vily čp. 125, když se cena 
z očekávaných 25 milionů vyšplhala na skoro dvojnásobek. 
A můžete zalistovat v květnovém Odrazu, že na konci článku 
jsem vyslovil pochybnost, zda nám rada města smlouvu s vy-
braným dodavatelem ke schválení vůbec předloží.

Z článku Jaroslava Huka „O dotacích poprvé“ mám smíšené pocity. Sice jsem 
se v něm dočkal mírné pochvaly (díky za ni, Jaroslave), chváleni jsou i zkuše-
ní lidé z neziskového sektoru, které jsem oslovil a které město na zpracování 
dotačních titulů najalo. Ale ono to v Jaroslavově článku vypadá, že zásadním 
tahounem dotací v obci je právě on. To bych si dovolil korigovat, při vší úctě 
k Jaroslavovi, který s námi ostatními, iniciátory hmátnutí si na milované i pro-
klínané dotační prostředky, spolupracuje z pozice zpracovatele žádosti. 

Tak už to beru na vědomí

Jediný záslužný o (případné i získané) dotace? To ne!

Jarda Huk
 



ODRAZ  měsíčník Roztok a Žalova14

NÁZORY A KOMENTÁŘE

O  tom, že zemědělci dostávají dotace 
na  sucho, mokro, přemnožení myší nebo 
úbytek včel, se obecně ví. Ví se i to, že do-
stávají podporu, když část půdy nechávají 
ladem. Budiž, smysl to má, půda si musí 
odpočinout, jinak by do ní museli ládovat 
pořád hnůj anebo nějaké chemikálie. Ale 
někdy dostávají zemědělci odměnu i za ne-
činnost.

Stalo se v roce 2014. Evropská unie uva-
lila sankce na Rusko, a tím se snížil odbyt 
některých zemědělských produktů. Napří-
klad mléka. Sociální inženýři proto usou-
dili, že je třeba zasáhnout, aby mléka 
a mléčných výrobků nebyl na trhu přeby-
tek, a  vyhlásili dotaci pro ty zemědělce, 
kteří nebudou mléko produkovat. Jenže to 
nějak špatně spočítali, jednomu ze sta Čí-
ňanů mléko zachutnalo, a to má stejné ná-

sledky, jako kdyby na  mléko přešli z  piva 
všichni Češi, a najednou je na trhu mléka 
a  hlavně másla v  Evropě málo. Následky 
znáte z obchodů. Než se povede otočit kor-
midlem unijního parníku (jméno radši ne-
budu uvádět), trvá to pár let, a tak ta má-
selná drahota ještě asi potrvá. Pro přátele 
starých časů ovšem rád dodávám, že 
za dob Gustáva Husáka stála čtvrtka másla 
deset korun československých a průměrný 
plat byl osmnáct stovek.

Tuhle nesmyslnou dotaci možná znáte, 
dokonce i  do  našich médií o  ní zmínka 
pronikla, ale o té druhé se asi neví. Narazil 
jsem na  ni, když jsme vyhlašovali výzvu 
na komunitní centra a sociální byty. V pra-
vidlech jsem se dočetl, že mezi cílové sku-
piny pro sociální byty (tedy mezi ty, kte-
rým mohou být tyto byty určeny), patří 

i  „osoby v  nezákonně obsazené budově“. 
To mě trochu zneklidnilo, a proto jsem se 
na odborném semináři zeptal, zda skuteč-
ně gauner, který vleze do  cizího baráku, 
postoupí mezi uchazeče na  přidělení so- 
ciálního bytu. Vrchní ministerský rada, 
který byl přítomen, mi vysvětlil, že tím 
není míněn gauner, ale squater, a na mou 
námitku, že je to pořád člověk, který nemá 
v cizím baráku co dělat, mi bylo doloženo, 
že to odpovídá jakési evropské směrnici 
o sociálním bydlení. Přesvědčil jsem se, je 
to opravdu tak. Vrchní ministerský rada 
měl pravdu.

Takže, lidi, vybavte své nemovitosti dob-
rým zámkem a velkým psem, aby se vám 
tam někdo neusídlil a  nestal se adeptem 
na přidělení sociálního bytu. Třeba země-
dělec, který nemá co dělat, protože porazil 
krávy, aby mohl čerpat dotaci za  nepro-
dukci mléka.  l

Jarda Huk

Na  pozemku bývalého Barumu se sešlo 
s  kompetentními úředníky MÚ Černošice 
a  zástupci firmy Trigema kolem dvaceti 
účastníků projednání. Převažovaly členky 
pedagogického sboru ZŠ, dále byli přítomni 
místostarostové M. Šlancarová a T. Novot-
ný, zástupci školské rady ZŠ, pověření 
zmocněnci majitelů sousedních pozemků 
coby přímí účastníci řízení a  také dvě zá-
stupkyně petičního výboru, který proti vý-
stavbě VTP protestuje. Je třeba upřesnit, že 
jsme mohli vstoupit jen kousek za  bránu 
areálu, neboť vrátný byl ostražitý a pozemky 
ještě vlastní soukromá firma LENTA, s. r. o. 
Možnost stavět zde areál VTP i školu zatím 
zajišťuje jen smlouva o  budoucí smlouvě 
kupní z roku 2014. Svou zastavěnou část si 
bude muset město samozřejmě zakoupit, 
a to zřejmě za běžnou tržní cenu. 

Námitky účastníků 
řízení byly vyřešeny
Probíhající řízení o vydání územního roz-
hodnutí na stavbu areálu (o které Trigema 

požádala v  březnu t. r.) bylo přerušeno 
s nařízením nového veřejného projednání 
na základě námitky Okrašlovacího spolku 
Roztoky k  chybnému vyvěšení záměru 
a  ing.  arch. Olgy Vavřínové, zastupující 
spolek Architektura a  krajina a  majitele 
sousedních pozemků, kteří se cítili poško-
zeni ve  svých právech zvoleným doprav-
ním řešením areálu bez návaznosti na sou-
sední pozemky. Tento problém byl 
vyjednáváním vedení radnice a  ve  spolu-
práci s  projektantem vyřešen, takže bylo 
možné do  protokolu konstatovat, že tato 
překážka pro vydání územního rozhodnutí 
byla překonána. 

Zajímavým vstupem do  projednávání 
záměru stavby byl příspěvek zástupkyně 
petičního výboru, která překvapila přítom-
né tvrzením, že 92 procent obyvatel Roztok 
odmítá stavbu VTP Žalov.  S  odvoláním 
na  tento silný „mandát“ informovala pří-
tomné, že byl petenty podán podnět 
do bruselského sídla EU ve snaze zabloko-
vat přidělení eurodotace pro firmu Trige-
ma na  stavbu VTP.   Ovšem areál VTP 

a budova školy tvoří (podnikatelsky) spo-
jené nádoby, takže stavba školy bez VTP 
na  těchto pozemcích prakticky nepadá 
v úvahu. To se nám nemusí líbit, ale to je 
tak všechno, co s tím můžeme dělat. Časy 
„prohnilé“ monarchie, kdy majitel roztoc-
kého panství Josef Leder ml. považoval 
za vhodné darovat svůj pozemek na stavbu 
obecního chudobince, jsou nenávratně 
pryč.

Také je třeba objektivně uznat, že přemě-
na opuštěného průmyslového areálu, jak se 
dnes říká tzv. brownfieldu, na  vědecko-
technický park a školu je jednoznačně po-
zitivní věc. Je to vlastně nejméně obtěžující 
developerský záměr, k  němuž se schyluje 
v našem městě – už jen tím, že nemá být 
realizován na orné půdě, ale na zavážce bý-
valé cihelny. Má se uskutečnit na  ploše, 
která je podle územního plánu určena jako 
Území nerušící výroby a služeb a jako Vše-
obecně smíšené území (stavba školy), tedy 
v  souladu s  platným územním plánem 
města. 

Cesta k realizaci 
nebude jednoduchá
Vydáním územního rozhodnutí (resp. 
po  jeho nabytí právní moci) byl nastarto-
ván vlastní proces realizace stavby. Cesta 
ke kolaudaci však bude ještě dlouhá, a ni-

Minule jsem psal o dotacích dvakrát, ale tenhle třetí článek 
bude o dotacích ošklivých. Tedy obecně jsou ošklivé všechny, 
ale ty, o nichž bude řeč, jsou mimořádně ošklivé.

Dne 27. července 2017 se uskutečnilo opakované veřejné projednání zámě-
ru výstavby nové školy v Žalově v areálu VTP, který projektuje a realizačně 
zajišťuje firma Trigema, a. s. Hned následujícího dne vydal stavební úřad MÚ 
Černošice „Územní rozhodnutí o umístění stavby Základní škola a vědeckotech-
nický park“. Do konce srpna ještě běžela lhůta pro případné odvolání některé-
ho z účastníků řízení.

Ještě jednou o dotacích

Další překážka překonána, ale...



15ZÁŘÍ 2017

NÁZORY A KOMENTÁŘE

koli jednoduchá. Stavební úřad ve  svém 
rozhodnutí stanovil řadu podmínek. 
Po  odstranění stávajících budov nastoupí 
na  plochu archeologové, jejichž zájem 
o tuto lokalitu je mimořádný. Právě v těch-
to místech bývalo prehistorické pohřebiště, 
od  něhož byl asi odvozen název tohoto 
místa – Žalov. 

Výstavba VTP a školy v Žalově je složi-
tým komplexem na sebe navazujících sta-
veb, jejichž realizací stavební úřad podmi-
ňuje vydání stavebního povolení na vlastní 
stavbu. Kromě běžné dopravní a technické 
infrastruktury bude např. nutné rekon-
struovat část hlavní komunikace – Přemy-
slovské či s  ohledem na  terénní situaci 
bude nutné vybudovat betonové opěrné 
zdi výšky 2 až 6,5 metru v  délce celkem 
800 metrů. Připojení na splaškovou kanali-
zaci je samozřejmé, byť komplikované ka-
pacitou MČOV; složitější bude vyhovět 
podmínce (naprosto oprávněné) na  vybu-
dování dešťové kanalizace, neboť jde o giga 
liniovou stavbu, jejíž výstavba přetne řadu 
soukromých pozemků. Její realizace není 
předmětem ÚR na stavbu VTP a školy. Jde 
tedy o  naprosto samostatný projekt a  in-
vestici. Podle informace z MÚ je tato akce 
v bodě nula a bude se proto hledat schůd-

nější a rychlejší řešení založené na vsako-
vání dešťových vod. Z  hlediska školního 
objektu bude nutné separátně řešit stavbu 
tělocvičny, k níž zatím není ani studie (pra-
cuje se na zadání), natož projekt.

Stihneme to do září 2019?
Když jsem na podzim loňského roku zpra-
coval nástin harmonogramu stavby školy 
(s  dokončením v  září 2019), vyšlo mi, že 
územní rozhodnutí (jako čtvrtý krok z de-
seti) bude vydáno v srpnu letošního roku. 
Tento můj odhad se nesetkal na  městě 
s velkým pochopením, neboť byl považo-
ván za příliš pesimistický. Zdá se však, že 
byl spíše optimistický, protože realizace 
nové školy si vyžádá ještě značné úsilí, aby 
se vše v  termínu 09/2019 stihlo. Důležitá 
překážka v  závodu s  časem byla vydáním 
ÚR překonána, ale nebyl to ještě kritický 
Taxisův příkop. K úspěšnému dosažení cíle 
bude nutné ještě značné úsilí.  
 l

Stanislav Boloňský
člen školské rady ZŠ

P. S. K rozhodnému datu 30. srpna nebylo 
podáno proti územnímu rozhodnutí žádné 
odvolání.
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Anketa o kompostérech  
Vážení čtenáři, 

nejprve srdečně děkuji všem, kteří 
na naši anketu odpověděli a pomohli 
nám tak utvářet si názor, jak v dal-
ších etapách zlepšovat (i zlevňovat) 
odpadové hospodářství města 
Roztok.

Do ankety došlo 109 anketních 
lístků. 108 bylo pro zavedení kom-
postérů, 1 byl proti.

Kromě toho jsem od některých z vás 
dostal i podnětné rady a typy.

Výsledek projednáme v komisi pro 
životní prostředí, eventuálně anketu 
zkusíme provést ještě přes internet.

Závěrem si dovolím konstatovat, 
že i když podíl odpovědí není zcela 
reprezentativní, počet těch, kteří 
reagovali, byl na poměry obdobných 
akcí v Odrazu poměrně vysoký a pro 
orientaci v problému poskytuje, my-
slím, jasné vodítko. K problematice 
se vrátíme v souvislosti s hodnoce-
ním tohoto roku a přípravě rozpočtu. 
 l

Martin Štifter
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Na  jednání červencového zastupitelstva 
sděloval, že chápe, že vila s velkým pozem-
kem ve  vlastnictví města se musí rekon-
struovat (a že to něco stojí, protože podlé-
há památkové ochraně). Mezi kolegy 
zastupiteli by těžko obhajoval jiný přístup, 
pokud vždy zdůrazňuje svou pozici dobré-
ho hospodáře. V Odrazu ale svoje hodno-
cení formuloval úplně jinak – čtenářům 
sděluje, že Roztoky jen „rozfrcají“ peníze 
z městské kasy. 

Ještě pozoruhodnější je to, jak svůj ko-
mentář uvádí nadpisem „Neschválená 
vila“ a zdůvodňuje jej vyjádřením: „myslí-

me si, že podpisem smlouvy bez souhlasu 
zastupitelstva poruší vedení radnice zákon 
o obcích.“ U bývalého radního a současné-
ho předsedy finančního výboru ale lze 
předpokládat, že ví, že schválení patří dle 
zákona o obcích do působnosti rady měs-
ta. A aby mu jeho chybné hodnocení ne-
mohl nikdo vyčítat, uvede ho slovy „myslí-
me si“.

Ve  svém příspěvku také připomíná 
usnesení zastupitelstva, ukládající prověřit 
proces schválení smlouvy s vysoutěženým 
dodavatelem, který vzešel ze zadávacího 
řízení. K  naplnění tohoto usnesení požá-

dalo město bezodkladně o vyjádření práv-
ní poradnu Svazu měst a obcí ČR, dále si 
vyžádalo zpracování právního rozboru 
(dostupný na webu města) a konzultovalo 
svůj postup také s některými jinými radni-
cemi. Když jsem výsledky a závěry obdrže-
ného posouzení prezentoval na posledním 
jednání finančního výboru, překvapilo 
mne, že ho právní rozbor potvrzující po-
stup města v souladu s právními předpisy 
nijak neudivuje. Věděl snad už od začátku, 
že město žádný zákon neporušuje, a  jeho 
úsměv vyjadřoval potěšení, jak snadno se 
mu podařilo podsunout čtenářům Odrazu 
nedůvěru v  postup rady města a  vedení 
radnice?  
 l

Jaroslav Kubečka
radní

Zapisují se „obvyklé“ přestupky proti ve-
řejnému pořádku, občanskému soužití 
a majetku, přestupky podle „protikuřácké-
ho zákona“ (tabák, alkohol, návykové lát-
ky) a další.

Pokud byste chtěli získat údaje o své oso-
bě z evidence přestupků, tak je to možné: 
Na webové stránce portal.justice.cz nahoře 
ťuknete na Rejstřík trestů, vlevo v nabídce 

vyberete Evidence přestupků a Žádost dle 
z. č. 101/2000 Sb. A  jste tam, už stačí jen 
postupovat podle dokumentu „Žádost fy-
zické osoby o  informace z  evidence pře-
stupků“.

A co takhle upravit obecně závaznou vy-
hlášku města Roztoky č. 8/2003 podle plat-
ných právních předpisů?   l

Jiří Štochel

Zastupitel R. Jandík v minulém Odrazu uvádí pod názvem 
„Neschválená vila“ svůj příspěvek vyjádřením: „… aspoň 
někdo musí do toho našeho městského časopisu psát fakta.“ 
Jsou to fakta?

Podle nových právních předpisů může městská policie vyří-
dit přestupky pokutou nebo napomenutím – místo dosavad-
ní domluvy. Rozdíl je, že domluva se nezapisovala do evi-
dence přestupků, kdežto napomenutí se zapisuje, obdobně 
jako pokuta.

Roman Jandík a vila v Tichém údolí čp. 125 – jde jen 
o pouhou averzi vůči její rekonstrukci?

Pozor na evidenci přestupkůObyvatelům Středočeského 
kraje nabízíme: 
odborné posouzení možností pracovního 
uplatnění, přípravu na pracovní pohovor, 
rekvalifikační kurzy, osobní kariérní po-
radenství, nabídku vhodných pracovních 
pozic, kurzy práce s PC a další. 

Veškeré aktivity můžete absolvovat 
zdarma. Zúčastnit se mohou zájemci nad 
50 let, kteří jsou bez práce a hledají uplat-
nění. Začínáme již 7. 9. 2017. 

Vzdělávací a poradenský projekt Senior 
pool je financován z Evropského sociální-
ho fondu. 

Kontakt: Š. Dostálková, tel. 778 885 477, 
e-mail: stepanka.dostalkova@europrofis.cz.
  l
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Slepě letí za svými vůdci, křidélky mávají, jak 
jim pan starosta Jakob či místostarosta No-
votný radí, a  v  naivní důvěře se jednoho 
krásného dne spálí. Tím pomyslným svět-
lem, o  kterém chci v  dnešním komentáři 
psát, je plánovaná nová žalovská škola, která 
má vzniknout v areálu bývalé cihelny a Ba-
rumky v Žalově. Kromě školy je zde v plánu 
i několik budov vědeckotechnických parků, 
které chce stavět společnost Trigema. Jestli je 
toto světlo na konci tunelu, zatím nelze s jis-
totou říci, co ale říci lze, že smlouva o bu-
doucí smlouvě kupní a smlouva o spolupráci 
s Trigemou pro město výhodné příliš nejsou. 
Na první pohled je to vymyšleno pěkně. Tri-
gema městu postoupí část pozemků a vypro-
jektuje školu (nikoli zadarmo). Tím se město 
vyhnulo výběrovým řízením na projektanty. 
Pak Trigema pozemky městu prodá (postou-
pí městu smlouvu o smlouvě budoucí kupní 
se společností Lenta), za  peníze je vyčistí 
a město si tím vyřeší svůj problém s kapaci-
tou základní školy. O  tom, jaké peripetie 
provázely projektování, už jsem psal dříve 
a  ještě jednou díky paní učitelkám, školské 
radě a komisi, které zachránily neschopnost 
radnice formulovat řádné zadání. 

Nyní jsme se posunuli do další fáze a začí-
ná jít do  tuhého. Bylo třeba ošetřit vztah 
s  Trigemou smluvně, protože doposud 
bylo vše na dobré slovo, respektive právně 
nezávazné memorandum. Smlouvy, které 
mělo zastupitelstvo schvalovat, raději ne-
byly ani v materiálech, ale pouze na FTP 
serveru města, takže mám velké pochyb-
nosti, že je většina zastupitelů vůbec stu-
dovala. Ti, co si tu práci dali, zjistili násle-
dující:

n Na  město přejde smlouva o  smlouvě 
budoucí kupní na  8,5 tis. m2 pozemků 
za 17,1 mil. Kč.

n Město zaplatí 563 Kč bez DPH/m2 
za  likvidaci hal a  betonových povrchů 
v  areálu. Cena ale nezahrnuje případné 
ekologické zátěže ani rekultivaci zeminy.

n Společnou infrastrukturu realizuje ten, 
kdo bude stavět dřív. To je krásné ustano-
vení, neboť je známo, jak město na  školu 
velmi spěchá.

n Společnou infrastrukturou se rozumí: 
splašková kanalizace, dešťová kanalizace, 
vodovodní řad, plynové vedení, elektrika 
včetně trafostanice, zpevněné plochy 
a oprava 100 m ulice Přemyslovská. 

n Město zaplatí 2/3 ceny, Trigema (VTP) 
1/3 ceny s krásným dovětkem: za skutečně 
hospodárně vynaložené náklady.

n Na dešťovou kanalizaci přispěje staveb-
ník městu částkou maximálně 5,9 mil. Kč.

Krásné! Hledám, kde je ta výhoda pro 
město, které dalo Trigemě výjimku ze sta-
vební uzávěry a  nerealizovalo zde řádný 
regulační plán. Na dotaz, kolik tedy bude 
infrastruktura město stát, mně pan starosta 
suše odpověděl, že nemá křišťálovou kouli. 
Můj odhad je tak 35 až 40 mil. Kč včetně 
pozemku. Zavázali jsem se k  pěknému 
dobrodružství, které mohou posunout 
na  druhou staré ekologické zátěže, které 
na pozemku jistě jsou. Do očí bijící je, že to 
s velkou pravděpodobností ještě za své celé 
zasíťujeme, včetně areálu developera, a ješ-
tě za  vlastní opravíme 100 metrů krajské 
silnice. Jak přesně kvantifikovat příspěvek 
třetiny finančních prostředků za  hospo-
dárně vynaložené náklady? Mimochodem, 
jsem zvědavý, co na  to řekne kraj, až mu 
město začne kopat do asfaltu.

Univerzální odpovědí koaličních zastu-
pitelů je, že chtějí přece školu pro děti, kdo 
by byl proti tak bohulibému projektu. Já 
samozřejmě jsem pro školu rovněž, ale ne 
za  každou cenu. Já místo světla na  konci 
tunelu v tomto případě vidím pouze pěkný 
tunel na městskou kasu.  l

Jako můry za světlem
Na jednání roztockého zastupitelstva, které se konalo 
na konci prázdnin, sice žádná můra nevlétla, ba nevlétla ani 
zlatá muška, která by zastupitelům radila, jak dobře hlaso-
vat. Zato tam otevřeným oknem vlétla pěkná sršeň a aspoň 
malinko vyvedla zastupitele z letargie. Leč můří příměr jsem 
v nadpisu použil proto, že mi chování většiny koaličních 
zastupitelů z TOP 09 (nikoli všech) a SAKURY (všech) můru 
letící za světlem připomíná.

 

INZERCE

Roman Jandík
předseda Finančního  
výboru města a zastupitel
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Dědíte
nemovitost?

RUDOLF ZEMAN
Váš osobní odhadce

tel.: 739 039 163
mail: rudolf.zeman@general-reality.cz

GENERAL REALITY a.s.

Václavské nám. 807/64

110 00 Praha 1

www.general-reality.cz

BEZPLATNÁ
KONZULTACE

Odborný a rychlý
odhad ceny nemovitosti.

INZERCE

P. Halík připomněl, že někdy se Palachův 
čin nesprávně interpretuje jako protest 
proti sovětské okupaci – ve skutečnosti šlo 
o nesouhlas s tím, jak se společnost smiřo-
vala s  obnovenou nesvobodou a  totalitní 
zvůlí. „Jan Palach nám ukázal, že to, aby 
se národ v  budoucnosti mravně nezkři-
vil, je pro  něj ještě důležitější než jeho 

vlastní život. On nám tím vrátil určitým 
způsobem důstojnost,“    řekl Tomáš Ha-
lík. Podle něj proto Palachova sebeoběť 
měla význam i přesto, že sama o sobě ne-
dokázala zastavit postupující normalizaci. 
Projevila se však například při tzv. Pala-
chově týdnu v  lednu 1989, kdy silněji za-
znělo volání veřejnosti po svobodě. „Mys-

lím, že mnozí lidé – a  sám se mezi  ně 
počítám – když byli v těch následujících 
letech (po  roce 1969) vystaveni nejrůz-
nějším tlakům a slibům té moci, si také 
vzpomněli na Jana Palacha a řekli si – já 
se zkřivit nemůžu, už kvůli  Janu Pala-
chovi ne,“  uvedl Mons. Halík.  A  do-
dal:  „Tyhle činy každého z  nás vyzývají 
k  tomu, abychom nežili jenom pro svůj 
prospěch. V  tom má Palachův čin trva-
lou hodnotu.“  l

Petr Hladík

V současnosti je před novou radnicí bron-
zová socha sedícího Švejka v  životní veli-
kosti. A  hned přišli vtipálkové na  to, že 
symbolizuje to, co se na radnici projedná-
vá! Co dodat?

Tak se také se mnou zasmějte. Pro lepší 
náladu.
  l

Miroslav Košťál

K pomníku se vlastně vyjadřovat nechci, ale k významu Jana Palacha ano. 
Hodnocení Tomáše Šalamona v Odrazu 7–8/2017 považuji za pokleslé. Protože 
jsem na internetu narazil na hodnocení Tomáše Halíka, s kterým se shoduji, 
a lépe bych to nedokázal, uvádím jeho vyjádření.

Některé návrhy na stavbu pomníků jsou vskutku kuriózní. V sousedních Kra-
lupech, kde během necelé hodiny zahynulo 145 obyvatel, trvalo 55 let, než 
byla na zeď kostela umístěna anonymní placka s veršíkem Jaroslava Seiferta. 
Jména obětí jsou zapomenuta.

Komu pomník příště – reakce na článek Tomáše Šalamona

Poznámka pro pana Šalamona

DOMÁCÍ POTŘEBY
ELEKTRO-ŽALOV
železářství, spojovací materiál,
kuchyňské potřeby - plasty,
vybavení pro zahradu,
instalatérské zboží, vodov. baterie
elektroinstalační materiál,
drogerie, barvy a laky,
terminál SAZKA

PONDĚLÍ-PÁTEK 8.00–18.00
SOBOTA  8.00–11.30  

TEL. 220 910 180, 602 320 324
Přemyslovská 1136, Žalov   
e-mail: železářství1992@seznam.cz

Přijmeme prodavačku,
i na zkrácený pracovní poměr.
Bližší informace na tel. 602 320 324
nebo na prodejně.
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OTEVŘENÝ KLUB SENIORŮ,  
HAVLÍČKOVA 713

Pondělí 14.00–16.00, čtvrtek 14.00–16.00

Přijďte si dát kávu, čaj, jen tak si popovídat 
s přáteli. Přijímání přihlášek, placení členských 
známek, předávání informací. 

Zajišťuje Helena Manhartová, tel. 733 544 075

ANGLIČTINA – (HRAVÁ ANGLIČTINA 
PRO SENIORY) – KLUB SENIORŮ

ZAČÍNÁME V ÚTERÝ 12. ZÁŘÍ 2017

Úterý:  9.00–10.00 začátečníci 
10.15–11.15 mírně pokročilí

Skupina 4 až 8 osob, 100 Kč/hodinová lekce, 
platba za první semestr (19 lekcí) 1900 Kč včetně 
učebnic a ostatního výukového materiálu 

Přihlášky a informace: Ing. Adéla Chvojková, 
lektorka, tel. 721 722 024

CVIČENÍ PAMĚTI A MOZKU  
KLUB SENIORŮ

ZAČÍNÁME V ÚTERÝ 19. ZÁŘÍ 2017

Úterý 16.00–16.45

Procvičujeme paměť a trénujeme mozek zábav-
nou formou her a kvízů. Skupina 4 až 8 osob.

Přihlášky a informace: Vlaďka Drdová, lektorka, 
tel. 606 893 292

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU  
MĚSTSKÁ KNIHOVNA

ZAČÍNÁME VE STŘEDU 6. ZÁŘÍ 2017

Středa 10.00–12.00 

Astronomie, Genealogie, Lidské zdraví

Přihlášky a informace: Mgr. Michal Špaček, vedou-
cí Městské knihovny, tel. 721 996 336

VAŘENÍ, STOLOVÁNÍ, ZDRAVÁ VÝŽIVA 
A GURMÁNSKÉ SPECIALITY  
KLUB SENIORŮ

ZAČÍNÁME V ŘÍJNU

Středa 1x až 2x do měsíce od 14.00 hodin

„Uvaříme, ochutnáme, sníme.“ Oblíbené recepty. 
Pro osamělé možnost naučit se orientovat 
v kuchyni (uvařit si jednoduchou snídani, večeři). 
Zajímavosti o výživě a gurmánské speciality. 
Termíny sledujte na vývěsních tabulích SPCCH.

RUKODĚLNÉ DÍLNY – KLUB SENIORŮ

ZAČÍNÁME V ZÁŘÍ

Čtvrtek 16.00–18.00 (1x do měsíce)

Termíny: 21. září – Výroba doplňků do nového 
Klubu seniorů 
26. října – Malování na sklo 
30. listopadu – Adventní dílna 
14. prosince – Výroba vánočních dárků

Lektorky: Markéta Hrůzová, Vlaďka Drdová

CESTOPISNÉ PŘEDNÁŠKY  
KLUB SENIORŮ

ZAČÍNÁME V ŘÍJNU

Roztocký rodák a cestovatel Pavel Benda prožil 
své mládí v Roztokách. Nyní se sem rád často 
vrací a od října bude naším pravidelným prů-

vodcem na cestách, kam se mnozí z nás nikdy 
osobně nepodívali a ani nepodívají. Jeho poutavé 
cestopisné přednášky nás zavedou i do těch 
nejskrytějších koutů světa.

Čtvrtek 12. října 2017 v 17 hodin – Poslední 
opravdu divoká Afrika 
Čtvrtek 9. listopadu 2017 v 17 hodin – Zimbabwe 
– země, kam dnes skoro nikdo nejezdí 
Čtvrtek 23. listopadu 2017 v 17 hodin – O ostro-
vě, kde sochy nosí klobouky a jsou tam pořád  
Velikonoce (Velikonoční ostrovy)

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ – KLUB SENIORŮ

ZAČÍNÁME V ÚTERÝ 19. ZÁŘÍ 2017

Úterý 15.00–15.45

Cvičení je zaměřeno především na udržení 
kondice, pohyblivosti, hybnosti kloubů. Protažení 
a rozhýbání ztuhlých končetin, povzbuzení lymfa-
tického systému. Max. 5 osob

Přihlášky a informace: Vlaďka Drdová, lektorka, 
tel. 606 893 282

CVIČENÍ NEJEN PRO KARDIAKY  
TANEČNÍ SÁL ZUŠ, JUNGMANNOVA UL.

ZAČÍNÁME VE STŘEDU 4. ŘÍJNA 2017

Je vhodné pro udržení dobrého pocitu, přispívá 
ke zpevnění svalového a kloubního aparátu, okys-
ličuje buňky, a tak pomáhá ke zdravému životu.

Od října každou středu 8.30–10.00 (první skupina)

10.00–11.30 (druhá skupina)

Přihlášky a informace: Blanka Humplová, lektorka, 
tel. 776 845 466

KONDIČNÍ CVIČENÍ S VLAĎKOU ČÍŽ-
KOVOU – SÁL POD ŠJ

ZAČÍNÁME VE STŘEDU 6. ZÁŘÍ 2017

Středa 20.00–21.00

Kondiční a posilovací cvičení při hudbě pro zdat-
nější cvičenky a cvičence.

Pro členy SPCCH Roztoky 40 Kč/lekce (nutno 
prokázat se průkazkou).

TANEC PRO RADOST  
TANEČNÍ SÁL ZUŠ, JUNGMANNOVA UL.

ZAČÍNÁME V ÚTERÝ 3. ŘÍJNA 2017

Úterý 10.00–11.00

Motto: „Tančit může každý, bez ohledu na talent 
a věk. Důležitá je chuť tančit, radost z pohybu 
a splynutí s hudbou.“ 
Nejedná se o cvičení, ale tančení, kde se prolínají 
různé styly tance (balet, latina, standard, výrazo-
vý tanec, ale i moderní formy tance) uzpůsobené 
dané skupině tanečnic. Vychází z břišního tance, 
je více dynamický, ale zachovává si uvolněnost 
a ladnost břišního tance. Dochází zde ke zlepšení 
držení těla, pohyblivosti a k celkovému uvolnění. 
Tanec pro radost jako bonus ještě přidává při pra-
videlném tančení i redukci váhy a hlavně zlepšení 
celkové kondice.

Lektorka: Lucie Kárová Šrámková 
Přihlášky a informace: Vlaďka Drdová,  
tel. 606 893 292

FITNESS CVIČENÍ – POSILOVNA VIA 
VESTRA

ZAČÍNÁME V ZÁŘÍ

Pondělí až pátek 13.00–16.00

Pro členy SPCCH Roztoky vstup 50 Kč, perma-
nentka 400 Kč/8 vstupů (nutno prokázat se 
průkazkou)

Podmínka je vstupní instruktáž, kterou poskytne 
pan Mgr. Rudolf Šimek zdarma. 

Přihlášky a informace: Vlaďka Drdová,  
tel. 606 893 292

ZDRAVOTNÍ VYCHÁZKY S HOLEMI 
NORDIC WALKING VYCHÁZKY 
PO ROZTOKÁCH

ZAČÍNÁME V ZÁŘÍ

sobota 16. září 2017 v 10 hodin (Lenka Švecová) 
sobota 30. září 2017 v 10 hodin (Lenka Švecová) 
sobota 14. října 2017 v 10 hodin (Lenka Švecová)

Výchozí místo je Klub seniorů, kde také zájemcům 
zapůjčujeme hole. 
Jedna z nejvhodnějších zdravotních a rehabilitač-
ních aktivit pro zlepšení kondice. Je určena pro 
všechny věkové kategorie i chodce různé kondice. 

Lektorky a průvodkyně: Lenka Švecová,  
tel. 606 651 816; Alexandra Cicvárková,  
tel. 602 751 138; Blanka Humplová,  
tel. 776 845 466

Termíny dalších vycházek sledujte na vývěsních 
tabulích SPCCH.

PLAVÁNÍ   
PLAVECKÝ BAZÉN V SUCHDOLE

ZAČÍNÁME V ŘÍJNU

Pátek 16.00–16.45

Pro členy SPCCH vstup 30 Kč (nutno prokázat se 
průkazkou)

MĚŘENÍ TLAKU, CUKRU, SATURACE 
KYSLÍKU V KRVI, VÁHY A KONDICE  
KLUB SENIORŮ

ZAČÍNÁME V ZÁŘÍ

Každá 1. středa v měsíci 15.00–16.00

Měření provádí registrovaná zdravotní sestra 
se specializací v anesteziologicko-resuscitační 
péči a s dlouholetou praxí na kardiologii Petra 
Zajícová.

6. 9., 4. 10., 1. 11. a 6.12.

ZÁJEZDY

Termíny zájezdů a jejich prodeje sledujte na vý-
věsních tabulích SPCCH.

Zajišťuje Jaroslava Pařízková, tel. 732 217 507

DIVADLA

Termíny divadel a prodeje lístků sledujte na vý-
věsních tabulích SPCCH.

Zajišťuje Alexandra Cicvárková, tel. 602 751 138

POČÍTAČOVÉ KURZY

Budou otevřeny dle zájmu a potřeb uchazečů. 
Tyto kurzy zajišťuje město Roztoky.

Předběžné přihlášky a informace: paní Miroslava 
Kalinová, tel. 220 400 228, 733 123 658

www.spcch-roztoky.cz  l

Vladimíra Drdová
předsedkyně SPCCH Roztoky

SPCCH – začínáme s našimi aktivitami
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Čtvrtek 12. října 2017 v 17 hodin
Klub seniorů, Havlíčkova 713, Roztoky

vstupné: 50 Kč

Předprodej vstupenek v Klubu seniorů 
pondělí a čtvrtek 14 -16 (paní Manhartová) 

nebo na tel: 606 893 292 (paní Drdová)

INZERCE

Bezmračný podvečer 7. srpna nabídl vý-
borné pozorovací podmínky pro sledování 
částečného zatmění Měsíce. Pozorovat ten-
to krásný astronomický jev bylo možné 
i v Roztokách, pokud jste ovšem vystoupa-

li na vyšší pozorovací bod, např. na Řivná-
ček u  vodárny, protože vrcholná fáze na-
stala v  okamžiku, kdy se Měsíc zrovna 
vyloupl nad obzor.   l

Stanislav Boloňský

Nebeské divadlo

Pozvání z Husova sboru CČSH
Vážení přátelé, 

v době, kdy budete číst tato pozvání, 
skončila doba prázdnin a dovolených, 
letošní horké léto se přehouplo v, 
doufejme, příjemné podzimní dny. 
Možná právě proto, že je zase vše, 
jak má být, přijměte naše srdečné 
pozvání k účasti na našich akcích ne-
jen pro místní děti, seniory i mladší 
a střední generaci. 

Vždy první neděli v měsíci se po bo-
hoslužbách v 10 hod. scházejí děti 
od cca 4 let (mohou i rodiče) v neděl-
ní škole – vyprávění, hry, malování, 
zpívání, výlety po okolí…

Od září budou pokřtěné děti od 6 let 
připravovány ke svátosti prvního 
přijímání Večeře Páně. Máte-li zájem 
připravit i své dítě, přiveďte je 
k nám. Rádi je přivítáme mezi sebou.

Klub JERONÝM – pro mladé a střední 
generaci – poslední středa v měsíci 
od 19 hod. – setkání nad Písmem, 
rozhovory, modlitební sdílení

Kavárnička pro seniory – každý 
čtvrtek od 14 do 16 hod. – příjemné 
posezení u kávy, čaje, povídání 
o radostech i starostech, které máme, 
první čtvrtek v měsíci – zpívání 
s harmonikou.  l
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Pohled z Roztok na částečně zahalený Měsíc nad bohnickým sídlištěm
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Nejsem si jist, zda 
jsem k napsání tohoto 
nekrologu tím nejpo-
volanějším, neb jsem 
byl jedním z  předsta-
vitelů roztockého Ob-

čanského fóra, kteří na  přelomu let 
1989/1990 iniciovali personální změny 
ve  vedení města, což se logicky týkalo 
i  předsedy MěNV Karla Zavadila. 
Na  straně druhé to, že jsem se s  odstu-
pem let ocitl v  jeho pozici, mi umožnilo 

lépe pochopit obtížnost práce veřejné 
služby, a získat tak snad trochu objektiv-
nější pohled. 
Počátkem ledna 1990, když bylo jasné, že 
společenská změna je zásadní a  nevratná, 
Karel Zavadil odstoupil z funkce předsedy 
MěNV a  vzdal se i  mandátu poslance 
MěNV. Když jsem s ním o mnoho let poz-
ději o tom hovořil, vyjádřil se v tom smys-
lu, že mu bylo jasné, že jde o revoluční situ-
aci, proti které nemá smysl bojovat. 

Projekt Roztocké venkovní posilovny byl 
tedy vystaven hned dvojí zkoušce na inter-
netovém portálu HitHit.cz. První zkouš-
kou bylo, zda prostřednictvím sbírky získá 
potřebné finance, a druhou, tou důležitější, 
zda bude přijat veřejností jako užitečný 
a chtěný.

Dnes, po  třicetidenní výběrové lhůtě, 
můžeme s jistotou a radostí konstatovat, že 
obě výzvy byly naplněny. Projekt podpořili 
štědří obyvatelé Roztok, roztocké firmy 
i mnoho těch, kteří roztocký veřejný pro-
stor nevyužívají. Celkem přispělo 121 dár-
ců, kteří složili částku ve výši 158 300 Kč, 

čímž o  9 procent překonali potřebných 
145 000 Kč. Každému z nich patří obrovské 
poděkování a  rovněž odměna, kterou 
za svou štědrost získali.

Velkou poklonu a díky musíme ještě slo-
žit firmám, které také velkou měrou při-
spěly na realizaci a bez nichž bychom mu-
seli vybírat mnohem více. Díky patří 
stavební společnosti Pohl cz, a. s., která 
projekt podpořila realizací výkopových 
a betonářských prací. Zhotovení informač-
ních cedulí k  projektu přislíbila zdarma 
firma K2M reklama. s.r.o. Společnost Ea-
ton European Innovation Center navýšila 

finance na  posilovnu o  dalších 25  000 Kč 
a mezi tyto společensky odpovědné firmy 
patří také poradenská společnost Enthalpy, 
s.r.o., a šperkařství Polomio.

Co bude teď? 
Finance získané navíc investujeme 

do  dalších prvků posilovny. Již v  září za-
počne firma Pohl s výkopovými pracemi, 
a pokud půjde vše, jak má, budeme v říjnu 
svědky slavnostního otevření roztocké 
venkovní posilovny, na které budete všich-
ni srdečně zváni.

Úspěch tohoto projektu je skvělým dů-
kazem toho, jak můžeme jako komunita 
měnit místo, kde žijeme, k lepšímu. Zasa-
dit se o  změnu a  vložit vlastní iniciativu 
a energii do věcí, které pomohou ostatním. 
Ještě jednou děkuji.   l

Viktor Kořínek

Dne 22. července 2017 zemřel po kratší nemoci ve věku  
76 let poslední předlistopadový předseda Městského národ-
ního výboru v Roztokách pan Karel Zavadil. Ve vedení města 
působil v sedmdesátých a osmdesátých letech 16 let.

V minulém čísle jsme vás informovali o vzniku projektu, 
který má ambici zkvalitnit roztocký veřejný prostor a přidat 
tak sportovcům i mládeži další alternativy k trávení volného 
času. Co víc, možnosti posilovat tělo na čerstvém vzduchu. 

Zemřel Karel Zavadil

Venkovní posilovna bude

Příjemné počasí dalo zapomenout na mi-
nulý rok, kdy nás doslova spláchla průtrž 
mračen. Na  jasně na  obzoru viditelnou 
horu Říp jsme vyslali vrcholové zpívání 
populární písně Čechy krásné, Čechy 
mé… a  tento rok také Ach synku, synku, 
oblíbenou to píseň T. G. Masaryka, od je-
hož úmrtí v těchto dnech uplynulo osmde-
sát let. Účast sice neohrožovala rekordní 
hodnoty z  minulých let, ale tradičně vy-
stoupilo až na vrchol několik generací s ne-
zbytným doprovodem několika psů růz-
ných ras. Jeden z nich se zapojil do zpěvu, 
má neznalost psí řeči neumožňuje určit, 
zda nadšenecky nebo protestně. Mezi 
účastníky je tradičně několik účastníků 

školených ve zpěvu a hudbě, kteří ostatní 
strhli k  nadšenému výkonu. Doufám, že 
na doslech vzdáleném žalovském hřbitově 
se naši předci neobraceli v hrobě.     

Příští rok uplyne od mezinárodní invaz-
ní akce do republiky již padesát let. Výstup 

na Řivnáč nebyl nikdy myšlen jako oslava 
tohoto barbarského aktu, ale připomínka 
a také jako varování. Pokud společnost za-
pomene na své osudové historické událos-
ti, bude je v budoucnosti zažívat znovu.  l

Stan. Marušák

Výstup na Řivnáč pojedenácté

 ➔

Pravidelně na den 21. srpna, tento rok 
to bylo v pondělí, se konal 11. výstup 
na Řivnáč. 
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Ke cti tehdejšího předsedy národního vý-
boru budiž řečeno, že nám slíbil náhradní 
objekt – tesko domek odněkud z hráze pře-
hrady, kde sloužil jako zařízení staveniště. 
Slib beze zbytku splnil, a co víc – Karlu Za-
vadilovi nebylo zatěžko „teskáč“ na místě 

rozebrat a následně ho v Roztokách znovu 
postavit. S partou spolupracovníků na tom 
nechal desítky hodin. Byl šikovný a práce 
ho evidentně bavila. Tomíkům radnice 
pod jeho vedením poměrně velkoryse 
uhradila lino a  nátěrové hmoty na  dobu-

dování domku. Ten pak turistům sloužil 
dlouhá léta, než byl minulým vedení soko-
lů nekompromisně odebrán z užívání.  Ale 
to už je jiný příběh. 

Připočtu-li k férovému jednání K. Zava-
dila poměrně  hladký průběh odevzdání 
moci v zimě roku 1989/90 – i zde  dodržel 
domluvené – musím  na  někdejšího šéfa 
města vzpomenout v dobrém. 

 l

Tomáš Novotný

V osmdesátých letech jsem vedl aktivně roztocký oddíl tomíků, mladých turis-
tů. Krom klubovny v sokolovně jsme využívali i někdejší správcovský dome-
ček, tak řečený Kozinec. Byl přilepený do rohu sokolovny. Svého času musel 
ustoupit plánované (a nerealizované) výstavbě sportovní haly, kterou tehdy 
tzv. orgány města velmi prosazovaly. 

Dovolím si navázat krátkou osobní vzpomínkou na zesnulého Karla Zavadila 

Jakkoli se snažil svůj odchod vzít „chlapsky“, 
jistá hořkost v  něm zřejmě zůstala. Mohu 
jen litovat, že ačkoli jsem ho několikrát žádal 
o rozhovor pro Odraz, nikdy k němu nedo-
šlo. Jeho názor na tehdejší převratnou dobu 
mohl být z hlediska historie velmi cenný (viz 
např. projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV 
ČR „Vítězové? Poražení?“). 

Karel Zavadil se narodil první jarní den 
roku 1941 v sousedních Klecanech. Vyučil 
se elektromechanikem a později získal ještě 
druhý výuční list oboru tesař-truhlář. Byl 
to velmi zručný řemeslník, ale brzy v jeho 
životě převážily aktivity politické. Od mlá-
dí byl činný v Československém svazu mlá-
deže, v ROH a již ve dvaceti letech vstoupil 
do komunistické strany. Start jeho politické 
kariéry nastal s  nástupem nové politické 
garnitury o  10 let později. Všimli si ho 
„aparátčíci“ prověrkami otřesené KSČ 
a nasměrovali na cestu, po níž snad ani ne-
chtěl jít. Stal se tak součástí systému, který 
byl nedemokratický a neblaze proslul pod 
označením „normalizační“. 

Brzy po vojně se oženil a své manželce, 
s níž ho pojilo pevné pouto a také tři syno-
vé, zůstal věrný až do  konce svých dnů. 
Od  roku 1976 bydlel ve  Fučíkově, nyní 
Braunerově ulici, před dvaceti lety se pře-
stěhoval do skromnějšího bytu v Masary-
kově ulici. 

V  roce 1971 se stal poprvé poslancem 
Městského národního výboru v  Rozto-
kách, v roce 1973 převzal odpovědný post 
tajemníka MěNV (z  dnešního pohledu 
statutárního zástupce starosty). V  roce 
1981, již jako funkcionář MěV KSČ, byl 
zvolen (či spíše stranickými orgány jme-
nován) předsedou Městského národního 
výboru (o volby tehdy opravdu nešlo). Stal 
se také členem rady Okresního národního 
výboru Praha-západ. Výčet všech veřej-
ných funkcí je dlouhý až zničující. 

Pokud mohu soudit z  vnějškové pozice 
řadového občana, byl v čele radnice výraz-

nější osobností, než byli jeho předchůdci. 
Neměl žádné vyšší vzdělání, ale disponoval 
přirozenou inteligencí. Na práci na radnici 
ho zřejmě těšilo zejména to, že bezprostřed-
ně mohl vidět konkrétní výsledky práce, ne-
zbytná úředničina ho ovšem hrubě otravo-
vala. I  jako předseda MěNV se nejraději 
převlékl do montérek a šel něco dělat ruka-
ma, třeba v sobotu na brigádu budovat diva-
délko Kvítko v Nádražní ulici. Většinou jed-
nal klidně a věcně, dokázal se ale i pořádně 
rozčílit, až mu naskočila charakteristická 
žíla na čele. Myslím, že nebyl žádný ideolo-
gický dogmatik, ale docela prakticky uvažu-
jící člověk, který musel zejména řešit každo-
denní problémy našeho města. Klíčová 
rozhodnutí se přijímala po stranické linii. 

Když jsem pod vlivem „perestrojky“ za-
čal psát kritické texty do  Roztockých no-
vin, jichž byl K. Zavadil šéfredaktorem, 
evidentně jsem mu tak říkajíc „šel na ner-
vy“. Nicméně, nikdy se nesnížil k  nějaké-
mu unfair zákroku, který by mě existenčně 
poškodil. Napsat kritický článek do novin 
byla před listopadem 89 zcela „jiná káva“ 
než dnes. Tehdy autor skutečně nesl kůži 
na trh a žádná sláva ho nečekala, spíše po-
tíže. Články se zabývaly stranické orgány 
i Rada MěNV. Dnes mohu napsat do Odra-
zu prakticky cokoliv, ale faktický dopad 
článku je minimální, což je druhá stránka 
svobody projevu. 

Ze zápisů jednání Rady a pléna MěNV 
z osmdesátých let lze vyčíst, že Karel Za-
vadil v zásadních věcech hájil zájmy měs-
ta, a to i proti stanovisku vyšších stranic-
kých orgánů, proti vedení byrokratického 
Středočeského národního výboru či stře-
dočeského výboru KSČ, který byl pod ve-
dením V. Hájka opravdu neblaze „norma-
lizační“. Šlo zejména o  plán výstavby 
panelového sídliště pro pracovníky minis-
terstva vnitra a národní obrany na Solní-
kách. Tento záměr byl vyššími státními 
a politickými orgány připravován od roku 
1977, v roce 1981 konkretizován na 1070 

bytových jednotek. Postupným vyjedná-
váním vedení MěNV bylo dosaženo sní-
žení počtu bytů na  polovinu a  bylo for-
mulováno 13 zásadních podmínek (pozn. 
1), které znamenaly skrytý nesouhlas 
s tímto záměrem. Taktická bitva o Solníky 
trvala až do změny režimu v roce 1989.

Když na  lednové schůzi pléna MěNV 
1990 Karel Zavadil rezignoval, dostal se 
do existenčních problémů. Dvacet let práce 
v  samosprávě mu nebylo k  ničemu, resp. 
bylo spíše přítěží. Sehnat práci bylo pro něj 
velmi obtížné. Rozhodl se proto pro radi-
kální změnu a návrat k řemeslu, a to v obo-
ru, který byl i  jeho hobby – začal se živit 
jako tesař a  je potřeba říci, že s  velkým 
úspěchem. V  pozdějších letech přijal za-
městnání ve firmě Pohl, a. s., kde pracoval 
jako stavbyvedoucí, a  nakonec až do  od-
chodu do penze ve firmě Renova. Ani po-
tom nepřestal úplně pracovat a  u  ponku 
stál až do svých 76 let. 

V polistopadovém období se úplně tak-
říkajíc odstřihl od  veřejného života, od-
mítal veškeré nabídky na  nějakou formu 
návratu do samosprávy a nijak nekomen-
toval vývoj v našem městě. 

Rozloučení s Karlem Zavadilem proběh-
lo jen v rámci rodiny, bez veřejného obřa-
du. Snad alespoň tento článek trochu při-
pomene jeho práci pro naše město. Každý 
člověk, bez ohledu na režim, který věnuje 
tolik let službě obci, si zaslouží uznání.  l

Pozn. 1 Rada MěNV m. j. od investora požadovala: 
přístavbu školy, výstavbu školní tělocvičny, obchodního 
střediska, výstavbu a modernizaci stávajících zdravotnic-
kých zařízení, novou hlavní přípojku elektřiny, nový 
vodojem, vyřešení funkčnosti čistírny odpadních vod, 
zlepšení železničního a autobusového spojení a řadu 
dalších dílčích požadavků (viz zápis z jednání rady MěNV 
Roztoky dne 15. března 1983, SOKA Praha-západ).

Stanislav Boloňský



23ZÁŘÍ 2017

KULTURA

Sochy v zeleni
V  zámeckém areálu pokračuje 24. Letní 
keramická plastika. Moderní objekty před-
ních českých výtvarníků dostávají ve dnech 
babího léta zcela jinou náladu. Procházka 
parkem a nádvořími s uměleckými díly au-
torů zvučných jmen i talentovaných novi-
ců je nevšedním zážitkem. Obohacuje ho 
pozadí starobylých zámeckých zdí, ale také 
sochy Hedviky Zaorálkové, která v Rozto-

kách žila a tvořila a jejíž díla mají v parku 
své stálé místo. 
LKP trvá do 1. 11. 2017.

Čas pro malířku
Roztockou patriotkou byla také Zdenka 
Braunerová, malířka, grafička, významná 
osobnost kulturního a společenského živo-
ta konce 19. a počátku 20. století. Její ateli-
ér věrně připomíná okamžiky, kdy v něm 

umělkyně tvořila. Přístupný je do  konce 
října. Pak se až do  jara uzavře. Přijďte se 
podívat na její dílo, mj. spatříte i Roztoky, 
jak je zachytila umělkyně, která je tolik mi-
lovala. 
Otevřeno je do 29. 10. 2017.

Podmalby pro potěšení 
V Malé výstavní síni zámku čeká unikátní 
výstava Lidové podmalby na  skle. 

Pestré babí léto 

Svět, který čeká na objevení 
Voláme malé i velké milovníky divadla, sníl-
ky a koumáky. Všechny, které zajímají lout-
ky, divadelní scéna, dekorace, obrázky, kos-
týmy, a chtějí vědět, jak se výtvarné objekty 
oživují. Velkolepá výstava Zámeckém ima-
ginárium začíná ve  výstavních prostorách 
zámku už  t u t o  neděli 17. září v 15 hod. 

„Vstoupíte do výtvarné herny. Každý se 
tu propadne do světa, který čeká na obje-
vení. Zatočí se kličkou a něco se na scéně 
rozsvítí. Jenže proč? A takových momentů 
je tu nejméně sto a návštěvník si je detailně 
prohlédne, ale hlavně zapátrá, proč tomu 
tak je, musí je sám objevit, vyzkoušet,“ říká 
Matěj Forman, spoluautor výstavy a  její 
hlavní koordinátor, principál, divadelní re-
žisér, výtvarník a kapitán. 

Pod jeho velením do Roztok připluje di-
vadelní loď Tajemství. Kotvy zvedá v neděli 
17. září v 11 hodin z Náplavky na Rašínově 
nábřeží a vy můžete být na její palubě. Ces-

tou do  kotviště v  Roztokách zhlédnete 
představení Aladin. Ve  14 hodin vykročí 
z  kotviště pod vedením Matěje Formana 
po  břehu Vltavy k  zámku průvod v  tur-
banech. Jeho účastníkem bude i  divadelní 
velbloud. V  15 hodin společně vstoupí 
do  imaginárního světa bratrů Formano-
vých a  jejich přátel – výtvarníků a  tvůrců. 
S většinou z nich se na vernisáži výstavy se-
tkáte osobně. Interaktivita vás vtáhne na ka-
ždém kroku a k obdivu vás přimějí rukoděl-
ně zpracované výtvarné nápady a řemeslně 
zhotovené mechanismy. S výtvarnicí Bárou 
Hubenou si děti už během vernisáže loutky 
samy vyrobí a pomalují. Kouzlo divadla si 
musí každý osahat. Na návštěvníky dýchne 
i z filmu o slavných divadelních představe-
ní. A v 18 hodin můžete jedno z nich, insce-
naci Aladin, vidět opět na  lodi Tajemství 
v kotvišti v Roztokách.

Romantici si asi užijí noční jízdu lodí 
zpátky do Prahy. Vyplouvá se ve 20 hodin. 
Výstava trvá do 11. února 2018.

Aladin – rodinné 
divadelní představení 
(v podání Divadla bratrů Formanů, světo-
vě proslulého českého divadla) 

Zve do  světa příběhů „Tisíce a  jedné 
noci“. Příběh chlapce Aladina se prolíná 
s vyprávěním o králi Šahriarovi a statečné 
a moudré Šeherezádě. Matěj Forman spolu 
s  autorským týmem vytvořil magické 
představení, kde pomocí loutek, stínohry, 
výtvarné dekorace i  působivého hlasu 
a hudby ožívají karavany velbloudů, oteví-
rají se brány velkolepého paláce a pod ne-
bem plným hvězd se rozprostírá nedozírná 
poušť.

l

Daniela Kupsová

Zámecké imaginárium vplouvá do Roztok 

Výstava Imaginárium

Do kapsy:  
n 11 hod. odjezd lodi Tajemství 
z Náplavky do Roztok, představení 
Aladin

n 14 hod. průvod z kotviště v Rozto-
kách do zámeckého areálu na verni-
sáž výstavy (v 15 hod)

n 18 hod. divadelní představení Ala-
din na lodi Tajemství v Roztokách  

n 20 hod. odjezd lodi Tajemství 
do Prahy (cena 100 Kč/osoba), hud-
ba a občerstvení 

Vstupenky: základní vstupné na di-
vadelní představení z Prahy 290 Kč, 
děti, senioři, ZTP 190 Kč. Cena před-
stavení v Roztokách 220 Kč a 140 Kč. 
Vstupenky lze objednat na  
http://lodtajemstvi.cz/1999/aladin-12  
Případně se informujte v pokladně 
zámku: pokladna@muzeum-roztoky.
cz, telefon 233 029 011. Představení 
trvá 1 hodinu bez přestávky, vhodné 
pro děti od 7 let. 
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20. 4. – 22. 10. Jmenuji se Sajetta. Svět prvních zemědělců – výstava Středočeské muzeum Roztoky

10. 6. – 31. 10. 24. Letní keramická plastika Středočeské muzeum Roztoky

11. 8. – 29. 10. Lidové podmalby na skle – ze sbírek Středočeského muzea v Roztokách Středočeské muzeum Roztoky,  
malá výstavní síň

17. 9. 2017 –  
11. 2. 2018 Zámecké imaginárium – hravý svět bratří Formanů Středočeské muzeum Roztoky

16. 9.
So Svatoludmilská pouť Levý Hradec

16. 9.
So

Slavnosti levého a pravého břehu 
Od: 10.00 hod. Přívoz Roztoky, Klecany

16. 9.
So

V. ročník Roztockého podzimu – host: Jan Mráček –  
koncert Filharmonického komorního orchestru Středočeské muzeum Roztoky

17. 9.
Ne

O princezně a kouzelné větvičce – pohádka pro děti. 
Od: 16.00 hod. Budova CVA, Velké Přílepy

17. 9.
Ne Hudební festival k poctě Karla Hašlera, vstupné dobrovolné. Od: 14.00 hod. Libčice n. Vltavou, Sokolské hřiště

22. 9.
Pá

Mimi šéf – film pro děti, od 15.00 a 17.00 hod. 
Zahradnictví – Rodinný přítel – film pro dospělé, 
od 19.00 hod.

Kino Velké Přílepy

23. 9.
So Koncert skupiny La-Vrz – speciální občerstvení – selátko na rožni. Od: 16.00 hod. Občerstvení U Šraněk, Plavidlo 86, 

Roztoky

5. 10.
Čt Potomci slavných – vernisáž výstavy fotografií Romana Blažko. Od: 18.00 hod. Galerie Dům U Korychů, Velké Přílepy

6. 10.
Pá

Podzimní slavnost s Beruška Bandem 
Od: 15.30 hod. Rožálek

7. 10.
So

Bleší trh, více na www.blesak-roztoky.cz
Od: 9.00–15.00 hod. Louka u kostela a MÚ

8. 10.
Ne

Jak šel pejsek s kočičkou do divadla – divadélko pro děti
Od: 16.00 hod.

Budova CVA, Pražská 129,  
Velké Přílepy

12. 10.
Čt

Seminář Jak být doma v pohodě i s náctiletým. 
Od: 10.00–12.00 hod.

Městská knihovna, Roztoky,  
Jungmannova 966

12. 10.
Čt Poslední opravdu divoká Afrika – cestopisná přednáška P. Bendy. Od: 17.00 hod. Klub seniorů, Havlíčkova 713, Roztoky

15. 10.
Ne Princezna Koloběžka – výpravná hudební pohádka, Liduščino divadlo. Od: 15.00 hod. Hotel Academic, Roztoky

15. 10.
Ne

Na červenou už nezastavím – divadelní komedie 
Od: 19.30 hod. Hotel Academic, Roztoky

21. 10.
So IV. mezinárodní den archeologie – program nejen pro milovníky historie Středočeské muzeum, Roztoky

Středočeské muze-
um představuje tuto 
kolekci 130 obrázků 
v  roce 60. výročí 
svého založení. 
Technika podmalby 
je známá už od an-
tiky, v  18. století se 
rozšířila do  měst-

ských a venkovských domácností. Inspirací 
byly podmalby i pro tvorbu Zdenky Brau-
nerové. Sbírku SM obohatil Miloš Malina, 
malíř a starožitník, který mu ve své pozůs-
talosti věnoval 82 kusů podmaleb. 
Výstava Lidové podmalby na  skle trvá 
do 29. 10. 2017.

Na zámek po celý rok 
Se jménem Miloše Maliny se setkáte i při 
návštěvě zámecké expozice Roztoky jako 
letovisko. Zavítáte do salonu, který muzeu 

rovněž věnoval. Druhý zámecký okruh vás 
zavede do doby, kdy roztocké panství pat-
řilo Lichtenštejnům a  spravoval ho vrch-
nostenský správce. 

Dílničky a hra pro školy 
Školám je určena nabídka objednat si 
prohlídku expozice Roztoky jako letovisko 
a ateliér Zdenky Braunerové s lektorkou 
a ukázat své dovednosti v tvůrčí dílně. 
Kontaktujte pokladnu zámku, tel. 
233 029 011. Pro děti chystáme společen-
skou hru o tom, jak se hospodařilo 
na statku v době baroka.     l

Daniela Kupsová
PR, vztahy k veřejnosti a k médiím

Středočeské muzeum 
v Roztokách u Prahy, p. o.

kupsova@muzeum-roztoky.cz,
Tel. + 420 602683457; 233 029 042

Sobotní podvečer  
s Janem Mráčkem 
Milovníky hudby láká další ze Svátků hud-
by s Filharmonickým orchestrem. V řadě 
zvučných hudebních jmen, které jejich 
organizátor Ivan Pazour pravidelně zve, 
zaujme virtuos Jan Mráček, považovaný 
za největší houslový talent své generace. 
Na nádvoří zámku vystoupí již v sobotu 
16 září v 17 hodin. 

Jan Mráček (26), rodák z Plzně, pochází 
z hudební rodiny. Otec i matka jsou 
houslisté a mezi příbuznými jsou další 
hudebníci. Na housle začal hrát v pěti 
letech. Vystudoval Pražskou konzervatoř, 
ve 13 letech poprvé vystupoval s Josefem 
Sukem. V roce 2011 se stal nejmladším 
sólistou v historii Symfonického orchestru 
Českého rozhlasu. Je držitelem řady 
mezinárodních hudebních cen (program 
koncertu viz plakát).   l

KULTURNÍ KALENDÁRIUM – ZÁŘÍ–ŘÍJEN
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Divadelní spolek POKUS z Velkých Přílep a

ROZTOKY
Vás zvou 

na mimořádně vydařené představení komedie A. R. Fourtona

Vstupné 100 Kč

Rezervace na tel. 606 893 292 (pí Drdová)

Předprodej v recepci hotelu

Akce je podpořena grantem města Roztoky

Neděle 15. 10. 2017 od 15 hodin

Hotel Academic, Tyršovo nám., Roztoky

Akce je podpořena grantem města Roztoky

Vstupné 80 Kč

Rezervace na tel 606 893 292
 - pí Drdová

Předprodej v recepci hotelu

ROZTOKY
a

Vás zvou na pohádku

Pro děti od 3 do 11 let. Délka 60 minut. 
Bohatá barevná výprava. Veselé písničky. 

INZERCE

BELETRIE

Hoover, C., Možná jednou
Meacham, L., Titáni

HISTORICKÉ

Weir, A., Pád Anne Boleynové
Whitton, H., Z pamětí císařova antikváře

DETEKTIVKY

Bjork, S., Sova
Hawkins, P., Do vody
Link, Ch., Podvedená
Marsons, A., Tichá modlitba: případy Kim 
Stoneové
Taylor, C. L., Zmizelý
Theils, L., Dívky z trajektu

PRO DĚTI

Disney, Univerzita pro Příšerky
Harimann, S., G-Force
Havel, J., Co tu kvete, svítí, létá?
Jones, E., Duch z moře
Wood, M., Nepolepšitelné děti ze sídla 
Ashton

NAUČNÁ

Hodgkinson, T., Staré dobré časy: praktická 
příručka moderního hospodáře aneb Jak se 
o sebe postarat
Průcha, J., Pedagogická encyklopedie
Kolektiv autorů, Velké dějiny zemí Koruny 
české (Kompletní kompendium českých 
dějin vydané nakl. Paseka)

PROGRAM NA ZÁŘÍ

Od 6. 9. každou středu Virtuální univerzi-
ta třetího věku od  10.00 (úvodní kurz), 
více informací v knihovně.
13. 9. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)
21. 9. Seminář BPW – 10.00
27. 9. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)

PROGRAM NA ŘÍJEN

4. 10. Virtuální univerzita třetího věku 
(10.00–12.00)
11. 10. Hravé čtení s Adélou 
(16.15–17.15)
12. 10. Seminář BPW – 10.00
25. 10. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)

Městská knihovna informuje
Nabízíme vám výběr z nových knih, zakoupených do městské knihovny  
během měsíce srpna 2017.

Informace o  programu a  mnoho dalšího 
můžete zjistit osobně v knihovně, na pla-
kátovacích plochách města či na  webu 
knihovna.roztoky.cz.  l

Za městskou knihovnu 
Mgr. Michal Špaček

Dětský pěvecký sbor  
Roztocké děti 
přijímá do svých řad nové členy.  
Chlapce a dívky ve věku od tří do cca 13 let.  
Děti jsou při zkouškách rozděleny podle 
věkových kategorií.

Zkoušky se konají v pondělí nebo ve středu 
na adrese: Masarykova 1597, Roztoky.

Pondělí 15.45–17.00 hodin (skupina dětí od  
3 let do první třídy včetně – starší dle zájmu)

17.00–18.00 hodin (2 skupiny dětí – druhá 
až čtvrtá třída - od čtvrté třídy – starší)

Středa 16.45–18.00 hodin (skupina dětí od  
3 let do první třídy včetně – starší dle zájmu)

Vedení sboru: Vlaďka Drdová, Petra Drdová

Přihlášky a informace přímo na zkouškách 
nebo na v.drdova@volny.cz,  
tel. 606 893 292, www.roztockedeti.cz  l
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 s Beruška Bandem

Pátek 6. 10. 2017 od 15:30 
v Rožálku (pod školní jídelnou)

Vstup děti 50 Kč, dospělý doprovod zdarma

Akce je podpořena grantem města Roztoky

PODZIMNÍ
SLAVNOST

INZERCE

JUDr. Aleš Janoch
Advokátní kancelář
Důrazný postup, precizní smlouvy, letité zkušenosti.

 rozvody, výživné, dědictví
 kupní a darovací smlouvy
 dluhy, exekuce, insolvence
 právo staveb

 zakládaní  s.r.o., smlouvy o dílo 

  zastupování občanů, obchodních  
společností i SVJ před soudy

 pracovněprávní otázky

ROZTOKY, Lidická 2240 
(Realitní kancelář TOP one)

PRAHA, Národní 21

602 205 540, 608 081 121
www.akjanoch.cz
info@akjanoch.cz

Možnost řešení on-line! Společně to zvládneme!
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e-shop tisku

Mgr. Filip Tretiník
realitní makléř

608 055 943 
filip.tretinik@re-max.cz

NA PRODEJ 
rodinný dům v Roztokách,
ul. Havlíčkova

INZERCE

Minulý rok jsme od vedení města Roztoky 
dostali požadavek na  větší dělení tříd při 
výuce anglického jazyka. Pokud bychom 
vycházeli ze srovnání z minulých školních 
let, zjistili bychom, že v 1. pololetí minulé-
ho školního roku 2016/2017 bylo zaměst-
náno na  základní škole pět angličtinářů, 
ve druhém pololetí byl přijat další aprobo-
vaný učitel a tím pádem mohlo dojít k na-
výšení  dělení výuky anglického jazyka 
v dalších třídách. Současně byl v tomto po-
loletí přijat ještě rodilý mluvčí na částečný 
úvazek, který učí volitelný předmět – Kon-
verzaci v anglickém jazyce. 

Pro školní rok 2017/2018 se podařilo ve-
dení školy domluvit spolupráci s  dalšími 
dvěma rodilými mluvčími.

Od  září tohoto školního roku 2017/18 
budou ve  škole působit celkem tři rodilí 
mluvčí, jeden z  nich bude pokračovat 
ve výuce zmiňovaného volitelného před-
mětu – Konverzaci v  anglickém jazyce 
(1. skupina žáků). Vzhledem k enormní-
mu nárůstu zájmu z řad žáků (či rodičů) 
o  Konverzaci v  anglickém jazyce bude 

otevřena i 2. skupina, kterou bude vyučo-
vat 2. rodilý mluvčí. Výuka obou skupin 
bude probíhat pouze v angličtině. Druhý 
pedagog bude působit zejména na  dru-
hém stupni (poloviční úvazek) a  bude 
učit zmiňovanou 2. skupinu konverzace 
a mimo jiné se bude střídat ve všech tří-
dách na II. stupni ZŠ s aprobovanými uči-
teli angličtiny i  během běžné výuky Aj. 
Třetí rodilý mluvčí, který se specializuje 
na  seznámení mladších žáků s  anglic-
kým jazykem přirozenou metodou, posílí 
výuku angličtiny na  prvním stupni (celý 
úvazek).

Pokud bychom tedy provedli krátkou re-
kapitulaci, tak od  1. pololetí roku 
20016/2017 došlo k  dalšímu výraznému 
navýšení počtu angličtinářů a s tím je spo-
jen i  další nárůst počtu dělených tříd.  
V  současné době, tedy v  tomto novém 
školním roce, jsou na výuku cizích jazyků 
rozděleny všechny třídy 2. stupně. Nejde 
jen o angličtinu, ale také o němčinu a ruš-
tinu.  Vzhledem k navýšení počtu pedago-
gů došlo také k rozšíření nabídky angličti-

ny jako volitelného předmětu, kterou 
využilo přibližně 35 žáků. Na 1. stupni je 
celkem 26 tříd, z  čehož je rozděleno 18. 
Nedělilo se pouze 8 méně početných tříd!  

Základní škola klade důraz i  na  výuku 
dalších cizích jazyků. Získáváním dotač-
ních programů ve  spolupráci s  Letištěm 
Praha a městem Roztoky vyjela v minulém 
školním roce menší skupinka žáků 
do Salzburku. Jednalo se o jazykový pobyt, 
kde žáci kromě kulturního a poznávacího 
vyžití absolvovali během týdne 15 vyučo-
vacích hodin německého jazyka v  dopo-
ledních hodinách. 

Příští týden opět prostřednictvím dotač-
ních programům (PAR, s.r.o., Letiště Pra-
ha) a získáním příspěvku od města Rozto-
ky vyráží na  týden skupina žáků (cca 50) 
na další jazykový pobyt, tentokrát v anglic-
kém jazyce, doWorthingu (jižní Anglie).

Je vhodné poznamenat, že jazykové po-
byty se uskutečňují díky obětavým učite-
lům, kteří zájezdy s  žáky zajišťují a  kteří 
shánějí finance z dotačních prostředků tak, 
aby příliš nezatížili rodinný rozpočet.

Školní okénko
Novinky na ZŠ aneb Výuka cizích jazyků na Základní škole Roztoky
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Máte chuť se hýbat a přitom rozvíjet svou ženskost, eleganci a navíc 

zlepšit držení těla, uvolnit napětí a zlepšit svou pohyblivost? Pak si 

s námi přijďte zatančit  

BŘIŠNÍ TANEC  

Kdy?  úterý od 12. 9. 2017, 19:00 – 20:30 

Kde?  Tělocvična pod školní jídelnou Roztoky (Rožálek) 

S kým? Lucie Kárová Šrámková 

 

Upozornění: Obavy nejsou na místě, tanec je určen pro každého, neomezuje 

vás věk, fyzická kondice ani nedostatek tanečních zkušeností ☺  

 

Tanci se věnuji od roku 1984, kdy jsem začínala s akrobatickým rock´n´rollem. V roce 1989 

jsem se začala věnovat historickému tanci pod vedením paní 

prof.Krešlové (DAMU) a později paní prof.Dostálové (Státní 

taneční konzervatoř). Díky historickému tanci a účinkování 

v Německu jsem se již v roce 1993 seznámila s břišním 

tancem, který tam již byl dlouho populární  a začala jsem ho 

pod vedením úžasné tanečnice Faleyly studovat.  

S flamencem jsem začala v roce 1995 u paní 

prof.Kryštůfkové (Státní taneční konzervatoř). Po celou 

dobu ještě navštěvuji lekce baletu pod vedením Pavly 

Šmerdové (Pražská taneční konzervatoř). 

Břišní tanec jsem začala vyučovat v roce 1999, po celé ČR i 

v zahraničí (Rakousko).  Vystupuji v ČR i v zahraničí 

(Německo, Lucembursko, Egypt, Švýcarsko). 

 

Vystupovala jsem i pro prince Filipa při příležitosti oficiální návštěvy královny Alžběty II. 

Na taneční hodiny vás srdečně zve taneční studio 

HOLLA BELLA 

Více info na GSM:  603 833 786       nebo        e-mail:  lucie@hollabella.com 

Vážení rodiče, taneční studio HOLLABELLA od září pokračuje v kurzech 

 TANEČNÍ A POHYBOVÉ PRŮPRAVY 

                         pro vaše děti. 

 

Při pohybové průpravě jde o rozvíjení pohybové 

motoriky s důrazem na taneční projev a vnímání 

rytmu. 

Formou jednoduchých tanečních pohybů 

odpovídající věku rozvíjí potřebné pohybové 

návyky pro správné držení těla, což je dnes 

problém už i u malých dětí. 

U menších dětí 3 - 4 roky jde spíše o hraní, než o 

učení, kdy budeme tančit na dětem známé 

písničky, a také na dětská říkadla. 

U větších dětí 5 – 15 let se už bude více dbát (úměrně věku) na základní taneční průpravu, 

její pochopení, a také ladnost pohybu.  

V neposlední řadě se také naučíme vnímat hudbu a rytmus, to platí pro malé i větší děti. 

 

MOTTO : „Nerozhoduje talent a dispozice, ale chuť tančit ☺!“ 

                            Lektorkou kurzů je Lucie Kárová Šrámková 

 

                                                                                                                                        

Kde? Roztoky, 17. listopadu 711 

(tělocvična pod školní jídelnou) 

Kdy? Každé úterý od 12. 9. 2017 

  17:00 – 17:45 děti 3 – 5 let 

  18:00 – 18:45 děti 6 – 12 let 

 

 

Máte-li o kurzy zájem, kontaktujte mne prosím přes e-mail: lucie@hollabella.com 

nebo na tel. čísle 603 833 786. 

Za studio HOLLABELLA 

Lucie Kárová Šrámková 

INZERCE

Na závěr příspěvku by se dalo říci, že k po-
žadavku města Roztoky – zajistit rozšíření 
výuky anglického jazyka – se Základní 
škola Roztoky postavila velice zodpověd-
ně. Jde jistě o úspěch, který nám může zá-
vidět leckterá základní škola včetně praž-
ských.

Na druhou stranu musíme dodat, že kromě 
zajištění nových učitelů byla velkým oříš-
kem organizace výuky vzhledem k vysoké-
mu počtu rozdělení skupin v  návaznosti 
na volné prostory k tomu vhodné. Je nutné 
upozornit na  současnou situaci, kdy zá-
kladní škola již nedisponuje dalšími volný-

mi učebnami, kde může výuka probíhat, 
a  to radši nemluvme o  prostorách, které 
jsou určeny pro pedagogy.  

Krásný a  úspěšný nový školní rok 
2017/2018!     

Mgr. Petra Červinková
zástupkyně ředitele 

Z Roztok se vzali! Hned po vysvědčení od-
jeli roztočtí skauti k řece Malši, aby strávili 
nezapomenutelné tři týdny ve  stanech 
v  srdci přírody. Dějovou linku letošního 
tábora inspirovali legendární japonští vá-
lečníci. Jejich kodex Bušidó – vyzdvihující 
čest, odvahu, soucit, věrnost, upřímnost – 
koresponduje s posláním skautské výcho-
vy, která vede mladé lidi k  samostatnosti 
a zachovávání mravních zásad. Každý rok 
stavíme náš tábor od nuly, na zelené louce. 
Táborníci zjišťují, jaké je přebírat odpověd-
nost sám za sebe, ale také jak jde všechno 
lépe, když mají na  koho se spolehnout 
a táhnou s kamarády za jeden provaz.

Z  tábora si odvážíme množství zážitků. 
Vzpomínáme na  hry, při kterých jsme se 

pořádně zapotili, na koupání v řece, zpívá-
ní u  táborového ohně, západ slunce nad 
vrcholky kopců, na obavu, když se obloha 
zatáhne a  zahřmí, i  na  radost, když je 
po dešti. Cítíme chuť čerstvě uvařeného ja-
ponského čaje, vůni právě nařezaného dře-
va i mozoly od pily a sekyry. A každý z nás 
už nejspíš vymýšlí, jak si příští rok uspořá-
dá stan a  jak postaví postel, aby byla nej-
lepší v celém táboře.

Děkujeme Autoškole Vocílka za půjčení 
nákladního auta i všem dalším podporo-
vatelům roztockých skautů! Fotografie 
z letošního tábora najdete na www.skauti-
roztoky.cz. 

 l

Lukáš Hejduk

Odkud se v jižních Čechách vzali samurajové?
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O letních prázdninách utichl v roztockém 
mateřském centru pravidelný program 
a nastal čas pro již tradiční týdny příměst-
ských aktivit. Jedním z  nich byl oblíbený 
Týden řemesel. Každý den jsme vyzkoušeli 
jiné řemeslo, navštívili jsme farmu a  jeli 
vlakem na výlet do řemeslné vesničky Bo-
tanicus. Počasí nám celý týden přálo 
a o zážitky nebyla nouze. Děkujeme všem, 
kdo se podíleli na přípravě akce, a Městu 
Roztoky za podporu. 

V novém školním roce se můžete zase začít 
navštěvovat naše pravidelné kroužky a no-
vinku – Cvičení pro těhotné. 6. října se 
můžete těšit na Podzimní slavnost s Beruš-
ka bandem. Více  informací o dění v MC 
Rožálek naleznete na webových stránkách 
www.rozalek.cz či na Facebooku.
  l

Eva Tluková

ROZTOCKÉ MATEŘSKÉ CENTRUM

Přijďte se k nám vzdělávat
Letos opět nabízíme jazykové kurzy pro 
děti i dospělé. Nabízíme pokračující skupi-
ny angličtiny, francouzštiny, ruštiny i něm-
činy, ale i několik nových kurzů (například 
angličtinu pro mírně pokročilé a věčné za-
čátečníky ve středu od 18.00). Dále máme 
individuální výuku jazyků, doučování či 
přípravky na zkoušky.

PRO MALÉ I VĚTŠÍ ŠKOLÁKY

Již tradičně, po velkém úspěchu z let minu-
lých, se rychle zaplňuje příprava na přijí-
mací zkoušky na gymnázia a střední ško-
ly. Na výuku máme totiž zkušené pedagogy 
ze ZŠ i SŠ, na matematiku máme i erudo-
vaného středoškolského a  vysokoškolské-
ho profesora. Navíc v kurzech je maximál-
ně dvanáct dětí. 

Angličtinu otevíráme pro první stupeň, 
pro pokročilé žáky druhého stupně němči-
nu, ruštinu nebo francouzštinu.

PRO STUDENTY I SENIORY

Dospělým nabízíme kurzy angličtiny 
od  začátečníků až po  pokročilé, ruštinu 
s rodilou mluvčí. Francouzština a němčina 
pro středně pokročilé až pokročilé mají 
také ještě nějaká místa volná… I  cizince 

u nás naučíme česky. Máme i šikovné seni-
ory, kteří k nám chodí na výuku cizích ja-
zyků.
Přípravné kurzy pro profesní chůvy pro-
bíhaly po celé prázdniny, a to hned v něko-
lika kurzech. 

Od  9. září začaly hned dva nové 
e-learningové kurzy pro rekvalifikaci 
„Chůva pro děti do zahájení povinné škol-
ní docházky“. V  nabídce máme 6-, 9- 
a 18týdenní varianty v návaznosti na státní 
zkoušku před autorizovanou osobou, kte-
rou je spřízněná společnost insignis, s.r.o. 
(www.insignis.cz)

Pedagogicko-psychologické 
poradenství
Máte doma školáka, který se špatně sou-
středí, nejde mu čtení či počítání, nebo zlo-
bí víc než jiné děti? Někdy ani velká snaha 
dítěte i rodičů nesklízí úspěchy. Přestože se 
dítko snaží, nemusí být v  jeho silách vše 
lehce zvládnout a potřebuje odbornou po-
moc. V  naší poradně zajišťujeme všechna 
vyšetření a potřebná certifikovaná potvrze-
ní dle platných právních předpisů pro školy.

Pokud si rodiče nejsou jisti připraveností 
potomka do školy, v naší PPP Lexik posky-
tujeme i vyšetření školní zralosti. V novém 

školním roce opět budeme provádět v ori-
entační vyšetření předškoláků ve  vybra-
ných mateřských školách. Tato vyšetření 
mohou odhalit, co je třeba před nástupem 
do školy docvičit.
V  rámci naší PPP chystáme rozvojové 
kroužky pro nejmenší s  naší novou 
kolegyní – speciální pedagožkou: 
Speciální tvoření (rozvoj motoriky), Lo-
gopovídání (pokud máte trápení s výslov-
ností vašich dětí) a Grafomotoriku (cílená 
podpora správné přípravy předškoláka).
Všechny tyto kroužky nabízejí možnost 
konzultace pro rodiče. 
Pro objednání do pedagogiko-psychologické 
poradny Lexik (PPP) volejte naší sociální 
pracovnici pí.  Trachtové na  telefonní číslo 
739 034 000 (nejlépe pondělí a středu dopo-
ledne) nebo pište na  poradna@lexik.cz
V případě jakýchkoli dotazů volejte na naše 
telefonní linky: koordinátorka pí. Melterová 
– 739 035 000, ředitelka pí. Červenková – 
733 643 643, pište na info@lexik.cz Více na-
jdete na www.lexik.cz, jsme i na facebooku.
Těšíme se na  vás i  vaše děti a  přejeme 
úspěšné zahájení školního roku 2017/18.
  l

Za kolektiv Lexiku 
Lenka Červenková

Během prázdnin jsme se, kromě táborů a kurzů, připravovali na další školní 
rok, a to jak v oblasti vzdělávací, tak poradenské. 

Lexik, vzdělávací centrum a pedagogicko-psychologická poradna 

n Prodám Renault Twingo, r. v. 1995, 1.2 
benzin, najeto 110, eko daň zaplacena, bar-
va zel. metal., stahovací střecha, cena 
13 000 Kč. Tel. 723 479 088
n Prodám použitou dětskou dřevěnou 
ohrádku 1,5 x 1,5 m. Odvoz po Roztokách 

možný. Cena 1200 Kč. Původní cena 
3500 Kč. Tel. 608 119 042
n Koupíme byt 3+1 (3+kk). Jsme přímí zá-
jemci. Tel. 737 184 263
n Prodám cirkulárku, „levně“. 
Tel. 607 014 008

n Pronajmu nebytový prostor 22 m2, pasáž 
Tyršovo nám., Roztoky. Tel. 603 851 651
 

  l

Soukromá inzerce
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HLÍDÁNÍ VÁCLAVKA
PRO DĚTI OD MALIČKA FORMOU ŠKOLKY

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

       
e-mail: hlidanivaclavka@centrum.cz
www.hlidanivaclavka.webnode.cz

tel.: 607 863 259

HLÍDACÍ AGENTURA 
VÁCLAVKA

HLÍDACÍ TETY K DĚTEM K VÁM DOMŮ

POHLÍDÁME, PŘEVEDEME, USPÍME :-)

e-mail: hlidaciagentura@centrum.cz
www.hlidaci-agentura-vaclavka.webnode.cz

tel.: 607 863 150

STÁLE NABÍRÁME 
NOVÉ TETY A CHŮVY DO RODIN! 

Příležitost pro studentky, mámy na mateřské, 
aktivní babičky a další. 

Přivýdělek jistý, na dohodu nebo ŽL.

Vaclavka_185x84.indd   1 9/29/16   0:05 

INZERCE

Do nového tisíciletí vstoupilo první druž-
stvo roztockých šachistů už jako účastník 
divize, později přejmenované na  krajský 
přebor. Nicméně hned v následující sezoně 
2001/2 nastala určitá krize, sestoupili jsme 
zpět do  regionálního přeboru a  absence 
vyhovující hrací místnosti v Roztokách nás 
donutila ke  hledání jiného útočiště. To 
jsme nalezli v sousedních Úholičkách, zís-
kali několik posil a  pod názvem Caissa 
Úholičky během dvou let postoupili do-
konce do druhé ligy – třetí nejvyšší české 
soutěže. Následoval sice opět sestup 
do krajského přeboru, ale tuto soutěž hra-
jeme s většími či menšími úspěchy dodnes. 

Letos se ovšem historie trochu zopako-
vala a  o  možnost hrát v  Úholičkách jsme 

přišli. Na  oddílové schůzi jsme se proto 
rozhodli, že se pokusíme o návrat do Roz-
tok – do místa, kde oddíl před léty vznikl. 
Díky pochopení pana starosty, vedoucího 
městské knihovny pana Mgr.  Špačka 
i městské rady došlo k dohodě, na základě 
které mohou naše družstva sehrát své sou-
těžní zápasy v prostorách městské knihov-
ny. Podle téže dohody se náš oddíl zavázal, 
že založí v Roztokách šachový kroužek pro 
děti a mládež, který bude provozován rov-
něž v městské knihovně. 

V  oddílu, který nadále ponese jméno 
Caissa Roztoky, našlo postupem času úto-
čiště několik hráčů ze sousedních obcí 
i hostů z pražských i mimopražských oddí-
lů, takže navzdory úzké členské základně 

oddíl v současné době staví do oficiálních 
soutěží tři družstva. Nicméně nízký počet 
členů i  rok co rok nezadržitelně rostoucí 
věkový průměr napovídají, že udržet sou-
časnou dobrou úroveň bude stále těžší. 

Za  této situace máme samozřejmě zá-
jem o  popularizaci naší krásné hry mezi 
roztockými občany a zejména mezi dětmi 
a  mládeží. Proto vyzýváme zájemce 
o  členství v  dětském šachovém kroužku 
i  ostatní zájemce o  šachovou hru, aby se 
přihlásili prostřednictvím e-mailu buď 
předsedovi našeho oddílu Mgr. Jiřímu Ha-
llovi (halla@furnicomp.cz), nebo pisateli 
těchto řádků a  dlouholetému trenérovi 
mládeže Ing.  Miloslavu Vankovi (mvan-
ka@volny.cz). 

O zaměření šachového kroužku i o pří-
padné další činnosti s  dospělými zájemci 
bychom chtěli rozhodnout, podle počtu 
a úrovně přihlášených, nejpozději v průbě-
hu měsíce září.   l

Miloslav Vanka

S  radostí jsem si v  červencovém Odrazu 
přečetl o úspěchu reprezentanta Středočes-
kého kraje ve florbalu Ondry Papouška. Je 
mi velkou ctí, že k tomuto sportovci mohu 
ještě přidat další dva reprezentanty – mla-
dé atlety – Míšu Lopuškovou (připravuje se 
v  oddíle Kotlářka Praha) a  Tomáše Ha-
nouska (TJ Sokol Roztoky). 

Míša reprezentovala v běhu na 60 m, v roz-
běhu si zlepšila osobní rekord na  skvělých 
8,10 s a postoupila do semifinále. V něm jí 

bohužel už finálová účast jen těsně unikla.
Tomáš Hanousek byl nominován krajem 

do  závodu na  60 m překážek. Ve  svém 
rozběhu byl druhý také v novém osobním 
rekordu 9,57 s  a  postoupil do  finále. 
V něm se umístil na 6. místě a neminulo 
ho tak „pódiové“ vyhlášení. 

Velké poděkování patří trenérům, rodi-
čům a  městu Roztoky za  podporu našich 
sportovců.  l

Mgr. Martin Matas
asistent hlavní trenérky – TJ Sokol Roztoky 

FB:@atletika.roztoky

Když jsem se asi v polovině devadesátých let začal zajímat o šachový život 
v našem městě, zjistil jsem, že zde již řadu let působí malý, ale agilní šachový 
oddíl. Družstvo Slovanu (později Sokola) Roztoky hrálo tehdy regionální pře-
bor, pořádaly se bleskové turnaje na zahrádce tehdy ještě prosperující Maxmi-
liánky – a všichni jsme byli o dvacet let mladší…

Královská hra zpět v Roztokách 

Úspěch roztockých sportovců na Olympiádě Dětí a mládeže II.

Tomáš Hanousek v rozběhu – 4. zprava



www.zahrady-roztoky.cz
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• Řadové domy, dvojdomy i samostatné rodinné domy

• Skvělá dopravní dostupnost do Prahy

• Velmi klidná lokalita v blízkosti přírodního parku

222 267 805info@lexxus.cz 

NOVÁ ETAPA V PRODEJI
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NEJLEVNĚJŠÍ 
ZIMNÍ PNEU V OKOLÍ

www.superpneu.cz www.autohouser.cz
Prodej pneu a disků za internetové ceny!

PNEUSERVIS:   +420 220 911 128
AUTOSERVIS:    +420 233 910 042 
PRODEJNA:      +420 220 515 853

Prodej Pneu a Disků za internetové 
ceny se zázemím kamenného obchodu!

Povinná zimní výbava 
zimní pneu od 1. 11. 2017 – 31. 3. 2018

AUTO HOUSER s.r.o., Přílepská 1233, ROZTOKY

NOVÉ ZIMNÍ DEZÉNY
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