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Cesta do hlubin pisatelovy duše

Jako by se s končícími prázdninami naši přispěvatelé vrace-
li nejenom do pracovního procesu, ale také k psaní článků. 
Redakce Odrazu byla zasypána desítkami článků, které, kdy-
bychom je všechny v plném znění otiskli, by vydaly málem na 
dvě čísla.
A tak došlo k tomu, co děláme neradi. Některé články jsme 
odsunuli do příštího čísla, jiné jsme nechali autory zkrátit 
nebo jsme je zkrátili sami (nejvíc postižené jsou zprávy měst-

ské policie). Nu a několik příspěvků má prostě smůlu, dokonce došlo i na členy 
redakční rady.
Rád bych se tu zahloubal do hledání příčin, proč někdy je příspěvků poskrovnu, za-
tímco jindy je můžeme přehazovat vidlemi, ale nemám na to místo, a tak si tu cestu 
do hlubin pisatelovy duše nechám na jindy.
 l
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výBěROvé�řízení��
Město	Roztoky	vypisuje		
výběrové	řízení	na	obsazení	místa		
referenta pro životní prostředí. 

Více	na		
www.roztoky.cz/nabidky-prace-mu

Den�OTevřenýcH�Dveří�
Den	otevřených	dveří		
v	rekonstruované	žalovské	škole:	
ve čtvrtek 10. října od 16.30 
do 18.00

TecHnické�SlužBy��
Technické	služby	města	Roztoky	
hledají zástupce ředitele,  
podmínkou	středoškolské	
vzdělání,	technické	i	organizační	
schopnosti.	Možnost	náborového	
příspěvku.	

Technické	služby	dále	přijmou		
pracovníka pro údržbu veřejné 
zeleně, komunikací, dětských 
hřišť, zimní údržbu, výkopové 
práce atd. 

Kontakt:	pan	Sládek,	
tel. 736 645 695, 
tsmroztoky@volny.cz
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začátek�školního�roku
Dovolte mi, abych úvodem popřál všem 
školákům zdárné a  radostné vykročení 
do nového školního roku. Přeji také všem 
pedagogům i  ostatním zaměstnancům 
základní školy, mateřských škol i základní 
umělecké školy mnoho sil, pevné nervy 
a hlavně hodně radosti z jejich práce, kte-
ré si velmi vážím a moc jim za ni děkuji!

Současné�investice
Jsem rád, že se daří realizovat mnohé úpravy 
ve škole. Od prvních školních dní je v provo-
zu rozšířená školní jídelna u roztocké školy. 
Vznikly zde i dvě učebny a kabinet. Je do-
končena i nástavba žalovské budovy. Byla 
to akce rekordně rychlá a poslední dny byly 
ve znamení spurterského finiše. Máme zde 
nový výtvarný ateliér, dvě učebny, dva kabi-
nety, rozšířenou jídelnu a  novou kuchyň. 
Ve čtvrtek 10. října od 16.30 do 18.00 hodin 
zde bude den otevřených dveří, takže se 
všichni můžete přijít podívat. Všem, kteří se 
na obou akcích podíleli, moc děkuji! V tuto 
chvíli se blíží k dokončení i přístavba jedné 
třídy u roztocké školy formou dřevostavby.

Jak�to�bude�dál
V  příštích měsících vypukne další obrov-
ská investice do nové žalovské školy v are-
álu bývalého Barumu. V tuto chvíli máme 
hotový projekt pro provedení stavby a sou-
těžíme jejího dodavatele. Stavbu soutěžíme 
s  limitní cenou téměř 136 milionů korun. 
Bude to naprosto klíčová investice pro příš-
tí rok a většina investičních prostředků pů-
jde právě na tuto akci. Proto prosím o sho-
vívavost, protože ostatní potřebné investice 
nebudou prioritou. Zároveň dokončujeme 
projekt na  tělocvičnu, která bude s novou 
školou tvořit jeden areál. Její cena bude 
přesahovat dalších 30 milionů korun. Ač-

koli se nám podařilo získat dotaci 56 milio-
nů korun, i přesto se neobejdeme bez úvě-
ru, který schválilo zastupitelstvo.

Školy�jako�investiční�priorita
Za  posledních devět let jsou vzdělávací 
zařízení naší prioritou. Svědčí o  tom 
i proinvestované finance, které nepochyb-
ně v našich školách a školkách dobře slou-
ží. Do základní školy jsme za těchto devět 
let investovali více než 169 milionů korun, 
do školek více než 48 milionů a do základ-
ní umělecké školy přes 4 miliony korun. 
Celkem tedy více než 221 milionů korun. 
Doposud zatím vše z vlastních peněz měs-
ta či dotací, bez jakéhokoli zadlužení.

cesta�do�školy
Jak jsem psal v minulém Odrazu, upravili 
jsme autobusovou linku 359. Nyní již jezdí 
Masarykovou ulicí a zejména nová zastáv-
ka 17. listopadu je jen kousíček od roztoc-
ké školní budovy. Spoje jsou upraveny tak, 
aby bylo možné touto linkou přijet před 
začátkem výuky jak ze Žalova, tak z  dol-
ních Roztok. Nejlepší je jít samozřejmě 
do školy pěšky, ale prosím, raději využívej-
te tyto spoje, než abyste některé děti vozi-
li do  školy autem. Děkuji za  podněty 
k jízdnímu řádu i žákovi naší školy Šimo-
novi. Ne vše z jeho návrhů se podařilo za-
pracovat, ale doufám, že i tak bude alespoň 
částečně spokojen. Jeho aktivity si velmi 
vážím. Děkuji, Šimone!

� l

S pozdravem

Vážení	spoluobčané,	základní	škola	je	středobodem	našeho	konání	nejen	
v	září,	kdy	začíná	školní	rok,	a	v	tomto	Odrazu,	kdy	je	tématem	měsíce,	ale	
prakticky	neustále.

Slovo starosty

Financování�stavby�nové�
budovy�základní�školy
Nejdůležitějším bodem zasedání bylo zabez-
pečení financování budoucí žalovské školy 
s tělocvičnou v bývalém areálu Barumu. Li-
mitní cena stavby školy spolu se související 
infrastrukturou je téměř 136 milionů Kč, 
odhad nákladů na stavbu tělocvičny přesa-
huje 30 milionů Kč. Máme schválenou dota-
ci ve výši přesahující 56 milionů Kč. Jak je 

zřejmé, pořád nám chybí značná část finanč-
ních prostředků. Proto se budeme v příštím 
roce a  z  velké míry i  roce přespříštím vý-
znamně v řádu desítek milionů korun spolu-
podílet z  investičních prostředků města. 
Kvůli tomu budou příští rok realizovány z ji-
ných akcí pouze investice, které byly připra-
veny či nastartovány už letos. I přesto bude 
pro dofinancování investice a pro předfinan-
cování dotace (bude vyplácena postupně, leč 
až zpětně) nezbytné přijmout úvěr. Z těchto 

důvodů zastupitelstvo schválilo zadání pro 
vysoutěžení úvěru, jehož maximální možné 
čerpání dosahuje 100 milionů Kč. Všichni 
uděláme maximum pro to, abychom tuto 
částku nemuseli využít plně a  aby byla ko-
nečná výše úvěru co nejnižší.

základní�škola
Financování stavby nové školy předcházela 
důkladná diskuse o aktuální situaci ve ško-
le. Paní ředitelka informovala o tom, co se 
vedení školy za  poslední období povedlo, 
ale i  o  tom, v  čem mohou nastat potíže. 
Byla podána i informace o aktuálním stavu 
realizace investic. Zástupkyně odborové 

Prázdninové zasedání zastupitelstva
V	posledním	srpnovém	týdnu	se	sešlo	zastupitelstvo	města.	Bohužel	nestihlo	
projednat	všechny	body,	které	byly	v	plánu,	na	druhou	stranu	proběhlo	několik	
více	či	méně	vášnivých	diskusí.

Jan�Jakob
starosta	města	Roztoky

Rekonstruovaná budova žalovské školy Rozšířená školní jídelna v Roztokách 

Vizualizace budoucí školy v areálu Barum
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Rada schválila smlouvu o spolufinancová-
ní projektové dokumentace na rekonstruk-
ci nádraží a  pověřila starostu podpisem. 
Naše město se bude na  projektové doku-
mentaci podílet čtvrtmilionem korun. 
Radní vyslechli informaci starosty o rozjetí 
projektu participativního rozpočtu. Inova-
tivní forma zapojení veřejnosti se naplno 
rozjede na podzim a budeme spolupraco-
vat se sdružením Agora. Zjara příštího 
roku bude vybrán k  realizaci jeden veřej-
ností odsouhlasený projekt.

Zajímavé bylo téma stanice pro dobíjení 
elektromobilů. Zřízení tří stanic nabídla 
Pražská energetika a  radní souhlasili, aby 
u  nás v  lokalitě Koruna, v  centru obce 
a v Žalově poblíž hřiště stanice vznikly. 

Rada se seznámila se zprávou České 
školní inspekce, která se k některým postu-
pům vedení naší školy postavila poměrně 
kriticky. Šlo o  stížnost rodičů na  postup 
učitelky, viz několik minulých čísel Odra-
zu. Radní se seznámili s reakcí školy na zá-
věry inspektorů a uložili ředitelce, aby uči-
nila nápravná opatření. 

Městská rada dále vzala na vědomí vizi 
zřizovatele Základní školy Zdenky Brau-
nerové předloženou radní Vladimírou 
Drdovou coby kritéria, podle kterých 
bude v budoucnu možno udělovat či neu-
dělovat odměny vedení základní školy. 
Vize bude projednána s  paní ředitelkou 
Janouškovou a  předložena na  další radě. 
Rada současně přidělila odměnu paní ře-
ditelce Janouškové jako formu uznání 
za půlroční práci. 

Rada vzala s  jistým údivem na  vědomí 
žádost školy, aby se znovu zabývala proná-
jmy ve školních zařízeních, a uložila tajem-
níkovi úřadu, aby věc dotáhl do zdárného, 
snad již opravdového konce. 

Do  školské problematiky patřil i  bod, jak 
naložit s  dítkem, které snad rodiče zapo-
menou či nemohou vyzvednout ze školské-
ho zařízení. Ač se v našem městě tato věc 
nestává často, byl přijat metodický materi-
ál, jenž situaci kompletně ošetřil. 

Zhruba půl hodiny trvala návštěva paní 
ředitelky Olgy Janouškové na jednání rady. 
Obě strany se na řadě věcí shodly (nepoli-
tizace školské problematiky, fakt, že pro 
zřizovatele je partnerem právě paní ředitel-
ka, nikoli například odbory, či na tom, že 
při současném objemu výstavby školských 
zařízení je třeba občas na  obou stranách 
zatnout zuby a snažit se o maximum vzá-
jemného pochopení). 

Radní poděkovali paní ředitelce za trpě-
livost právě stran stavební činnosti a požá-
dali ji o  co nejrychlejší přenos informací 
všeho druhu učitelskému sboru.

Paní Janoušková naopak ocenila ochotu 
úřadu promptně pomoci například s byto-
vou problematikou či s  platy pro zaměst-
nance školy, které obec navyšuje z  vlast-
ních prostředků částkou cca 1,5 milionu 
korun ročně. 

V debatě zazněla oboustranná připrave-
nost udělat čáru za některými neshodami 
z minulé doby a do nového školního roku 
vstoupit s přiměřenou dávkou optimismu. 

Radní souhlasili s pojmenováním veřej-
ného prostranství v Žalově názvem Žalov-
ská alej a vzali na vědomí kalkulaci nájem-
ného v  bytech domu s  pečovatelskou 
službou. Pro příští rok se nájemné nezmě-
ní. Rada kývla též na  krátkodobý podná-
jem třetí osobě v obecním bytu z důvodu 
zahraniční cesty a  dále uložila místosta-
rostovi T. Novotnému, aby ve  spolupráci 
s ředitelem TS jednal o personálním zajiš-
tění dvou nových pracovníků TS. 

Radní M. Štifter přednesl informaci o pro-
jektu adresného sběru tříděného odpadu 
a radní souhlasili s tím, aby firma Odpado-
vá poradenská zpracovala studii na  míru 
našemu městu v tomto smyslu.

V pozemkovém bloku městská rada sou-
hlasila se záměrem prodeje části pozem-
ku 527-1 a naopak zamítla prodej či pacht 
pozemku 3822/7 v Žalově. 

Rada zrušila výběrové řízení na přístře-
šek u přívozu a uložila odboru správy měs-
ta, aby přehodnotil v  intencích dotačních 
podmínek zadávací dokumentaci a opako-
val zjednodušené výběrové řízení. 

Souhlasu se dočkalo i  výběrové řízení 
na novou cisternovou stříkačku pro dobro-
volné hasiče. Velkoauto v hodnotě více než 
6 milionů korun je z poloviny hrazeno zís-
kanou dotací.

Radní kývli na výsledky výběrového ří-
zení pro stavební dozor na výstavbě žalov-
ské školy, dtto u dodávky nábytku pro nové 
třídy dostavované základní školy v Žalově, 
a na výsledek výběrového řízení pro rekon-
strukci komunikace v ulici Dobrovolného. 
Souhlasu se dočkal i  postup, jakým bude 
vyplaceno napřesrok zádržné za přístavbu 
roztocké ZŠ firmě Metrostav. 

Starosta přednesl informaci o  výběro-
vém řízení na pozici ředitele městské poli-
cie, do kterého se přihlásil pouze stávající 
velitel P. Vevera. 

Radní zaujali souhlasné stanovisko k  zá-
měru stavby nové vily na  parcele č. 2361 
a 2362 podle projektu arch. Milučké a  roz-
hodli, že nebytové prostory v Nádražní čp. 21 
získá vítěz tendru. Ten zde zřídí provozovnu 
pro fyzioterapii zvířat a osteopatii lidí. 

Na  program pak přišla obvyklá infor-
mace o stavu zvěře v naší obci (tentokrát 
se týkala pastvy ovcí na  Řivnáči), 

Městská rada jednala v polovině srpna

organizace vznesly otázky ke schválené od-
měně paní ředitelce. Diskuse byla dlouhá, 
což odpovídá důležitosti tématu.

Podnět�z�řad�veřejnosti
Poprvé jsme si reálně vyzkoušeli nový bod, 
který jsme přednedávnem zařadili do jed-
nacího řádu zastupitelstva, tedy dotazy, 
podněty nebo připomínky občanů. Taza-
telka z řad veřejnosti otevřela téma shluko-
vání mládeže (zejména) v  centru města. 
Toto téma vyvolalo poměrně vášnivou de-
batu a poměrně ostrou kritiku práce měst-
ské policie. Vedoucí strážník přislíbil zvý-
šený důraz na  kontrolu a  upozornil 
na pravomoci městské policie. Je zřejmé, že 
se nejedná o problém, který by se podařilo 

vyřešit na  jednom zasedání zastupitelstva. 
Již v minulosti jsme se tímto tématem opa-
kovaně na  jednání rady města zabývali 
a budeme v tom pokračovat.

Ostatní
Plán na revitalizaci areálu sokolovny v pro-
storu kolem tzv. likusáku mezi beachvolej-
balovými a nohejbalovými kurty představil 
starosta roztockého Sokola Švarc. Podpoře 
tohoto projektu se bude věnovat sportovní 
komise a následně i rada města či zastupitel-
stvo.

Zastupitelstvo schválilo přidání jediné 
výjimky z  rušení nočního klidu, a  to pro 
městem pořádané letní kino, které se koná 
jednou za rok.

Schválena byla změna pořizovatele nového 
územního plánu. Protože černošický sta-
vební úřad je přehlcen a  bohužel není 
schopen kapacitně zajistit dokončení naše-
ho územního plánu, bude nadále pořizova-
telem náš městský úřad.

V neposlední řadě zastupitelstvo schváli-
lo opatření k odstranění nedostatků zjiště-
ných kontrolou z ministerstva vnitra. Jed-
nalo se v  zásadě o  drobnosti a  kontrola 
činnosti samosprávy dopadla velmi dobře.

Protože poté nastala 23. hodina, po které 
již dle jednacího řádu nemůže zastupitel-
stvo hlasovat, byly ostatní body přeřazeny 
na zářijové zasedání.  l

Jan�Jakob
starosta	města	Roztoky
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dále pak odvolání občana z Řachovy ulice 
proti zamítnutí projektu úpravy domu. 
V informačním bloku došlo i na jednání 
s  Českou poštou. Ta vedl v  uplynulém 
měsíci pisatel těchto řádků, později posí-
len o  starostu, a  byla to jednání nera-
dostná.

Pošta nemá lidi, resp. doručovatelé dali 
výpověď a nové je obtížné sehnat. Tomu se 
rozumět dá, ne však způsobu komunikace, 
který pošta zvolila a kterým jen hasila na-
prostý nedostatek informací z dvou prázd-
ninových měsíců. 

Příjemným zjištěním bylo, že kontrola tzv. 
výkonu samosprávy, kterou na našem úřa-
du provedlo důkladně ministerstvo vnitra 
v  srpnu, dopadla dobře. Byrokratické po-
stupy a procesy jsou v těchto punktech na-
staveny dobře, zastupitelská demokracie 
funguje i po své úřední linii – a pracovníci 
úřadu zaslouží za tohle zjištění dík.

Mimořádná�rada�města
O týden později se radní sešli znovu. K je-
dinému bodu mimořádné rady. Po důklad-
né debatě schválili zadání výběrového říze-

ní na novostavbu základní školy v Žalově, 
v prostoru cihelny (dříve VTP). Jedna z nej-
nákladnějších investičních akcí Roztok 
bude podmíněna stomilionovým úvěrem, 
a když vše půjde dobře, měla by být dokon-
čena na jaře roku 2021.
� l

Před časem jsme vás informovali o stavu tří-
dění odpadů v naší obci. Ukázali jsme na ně-
která slabší místa v  systému odpadového 
hospodářství Roztok (který je nadprůměr-
ný) – zejména na řídkou síť sběrných míst 
a  dlouhé vzdálenosti, jež někteří k  těmto 
místům musejí ujít (např. v Tichém údolí je 
to od okraje ulice 800 až 900 metrů). Problé-
mem zahuštění sběrné sítě není zřízení kon-
tejnerů a  doplnění jejich počtu (naopak 
Eko-kom nás k tomu stále vybízí), ale hlavně 
nedostatek vhodných lokalit ve  vlastnictví 
obce a zejména odpor občanů k vybudování 
takovýchto míst v  jejich sousedství. Zkou-
mali jsme proto možnost využít pro zlepšení 
třídění odpadu zejména zavedení tzv. adres-
ného svozu odpadů. Tento systém je také 
někdy nazýván „od  domu“ a  znamená, že 
přímo v  jednotlivých nemovitostech jsou 
umístěny popelnice (počítali jsme zatím 
s 60- až 80litrovými) na sběr papíru a plastů, 
které jsou v určitém režimu vyváženy, jako je 
tomu v současnosti s bioodpadem.

Vzhledem k  tomu, že náš stát i  Evropská 
unie zlepšování třídění odpadů podporují, 
rozhodli jsme se zjistit, jestli by bylo mož-
né pro toto řešení získat dotaci. Protože 
podmínkou pro dotaci je dosáhnout zvýše-
ní efektivity třídění, využili jsme pro po-
souzení záměru Odpadovou poradenskou 
s.r.o. Podle její studie je reálné pro Roztoky 
dotaci získat. V první fázi navrhuje vyba-
vení rodinných domů v  katastrech města 
1000 ks nádob na plasty a stejného množ-
ství na papír.

V současnosti zpracováváme nutná další 
opatření a  náklady, které by připravovaný 
záměr přinesl. Je jistě vhodné zdůraznit, že 
k podobným plánům nás nevede jen snaha 
o větší pohodlí občanů, ale i záměr prokaza-
telně zlepšit třídění odpadů. Tento důvod je 
nejen ekologický, ale i ekonomický.  Jestliže 
máme do roku 2035 recyklovat 65 procent 
odpadu a od roku 2030 nemá být na skládky 
přijímán žádný odpad vhodný k  recyklaci 
nebo jinému využití, pak stát k tomu využije 

ekonomické nástroje – poplatky. Podle ná-
vrhu nového zákona o odpadech se budou 
poplatky za  ukládání využitelných odpadů 
na skládku zvyšovat (v roce 2023 1000 Kč/t, 
v roce 2025 1500 Kč/t). Počítá však s moti-
vačním nástrojem pro obce: třídicí slevou 
(o  tu chceme usilovat). Slevu dostanou 
obce při dosažení cílů pro oddělené sou-
střeďování recyklovatelných odpadů a bu-
dou platit za komunální odpad jako za od-
pad zbytkový jen 500 Kč. Bude to náročný 
úkol pro nás pro všechny, ale jak vidíte, 
za pokus to stojí.

Pro upřesnění našich plánů připravuje-
me anketu na Facebooku, kterou zveřejní-
me v příštích dnech. Prosím věnujte jí po-
zornost.

O dalším postupu a tendencích v odpa-
dovém hospodářství, a to nejen naší obce, 
vás budeme informovat.

 l

Martin�Štifter

Budeme lépe a pohodlněji třídit odpady?

Město Roztoky pro své seniory nebo zdra-
votně postižené občany, kteří bydlí ve svém 
domácím prostředí, připravilo tzv. senior-
skou obálku, která jim může být nápomoc-
na v krizových situacích.

Seniorská obálka vznikla ve  spolupráci 
Ministerstva práce a sociálních věcí a Stře-
dočeského kraje. Funguje na  principu 
I.C.E. neboli „In Case of Emergency“, což 
znamená karta pro případ naléhavé pomo-
ci v případě nouze. Případů, kdy osamělé-
ho seniora mohou postihnout náhlé zdra-
votní potíže a  musí volat záchrannou 
službu, přibývá, stejně jako výjezdů hasičů 
nebo policie. I  lidé v  mladším věku jsou 
často rozrušení, nesoustředění, dezorien-
tovaní a nedokážou odpovídat na položené 
otázky, které si výjezd záchranky, hasičů 

nebo policie vyžaduje. Velkým ulehčením 
pro přivolanou pomoc je v této situaci pak 
dobře vyplněná SENIORSKÁ OBÁLKA.

Doporučujeme, aby byla vyplněna co 
nejaktuálněji a  nechyběly v  ní potřebné 
údaje, které obsahově doporučili lékaři zá-
sahových jednotek. Vyplňování je jedno-
duché, postupuje se podle barev „jako 
na semaforu“. Co je červené, je nejdůleži-
tější, naopak zelené je na vůli seniora, zda 
tyto údaje chce poskytnout. Vyplnění for-
muláře je vlastní záležitostí seniora nebo 
jeho blízké osoby. Ať už jde o  nemoci, se 
kterými se dotyčný léčí, léky, jež užívá, 
nebo jméno praktického lékaře. Důležité 
údaje se také týkají osob blízkých. Po do-
hodě se všemi složkami IZS je nutné, aby 
tiskopis po  vyplnění byl složen do  tvaru 

Seniorská obálka – pomoc v krizových situacích

Tomáš�novotný
místostarosta

Souhlasím s využitím těchto údajů  

pro potřeby ZZS SCK, p.o. při mém ošetření.
podpis
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kniha�pro�prvňáčky
Město	Roztoky	vydalo	knížku	s	ná-
zvem	My	z	Roztok	a	ze	Žalova.	Kniha	
je	primárně	určena	pro	naše	prvňáč-
ky,	kteří	ji	dostanou	v	první	školní	
den.	napsala	ji	pro	nás	spisovatelka	
Marie	Kšajtová,	jež	v	Roztokách	žije.	
ilustrace	jsou	dílem	paní	Evy	Mastní-
kové.	Obsahem	knížky	je	vyprávění	
malého	chlapce,	který	se	přistěhoval	
do	Roztok	a	postupně	poznává	své	
nové	bydliště	a	jeho	okolí.

Velmi	zdařilou	knížku	bude	rovněž	
možno	si	za	cenu	175	Kč	zakoupit	
v	informačním	středisku	na	měst-
ském	úřadu,	v	městské	knihovně	
a	ve	Středočeském	muzeu.		 l

� vladimíra�Drdová

obálky a umístěn na viditelném místě v do-
mácnosti seniora. Jedná se pouze o 2 mož-
nosti – na dveře lednice s pomocí magnet-
ky nebo na vnitřní stranu vstupních dveří 
do bytu. Vzhledem k tomu, že město Roz-
toky bude k  formuláři seniorské obálky 
předávat kolíčkový klips s magnetkou s lo-
gem města, bude možné obálku připevnit  
na lednici.

I když jde v seniorské obálce o zdravotní 
údaje, jedná se o nástroj sociálně – zdravot-
ního pomezí. Vedle důležitého fyzického 
zdraví je stejně důležitá psychická pohoda 
člověka. Z  tohoto důvodu doporučujeme 
pomoc s vyplněním a aktualizací Seniorské 
obálky od  rodinných příslušníků, osob 

blízkých, sousedů, nebo mohou pomoci 
i pracovnice oddělení sociálního a DPS od-
boru vnitřních a sociálních věcí.  

Jak�se�k�vám�Seniorská�
obálka�dostane?
SENIORSKOU OBÁLKU, kterou jako ce-
lek tvoří: formulář karty seniora, pravidla 
pro vyplnění, obálka a  kolíčkový klips 
s  magnetem, je možné si vyzvednout 
ZDARMA:
n�v  úředních hodinách na  podatelně MÚ 
Roztoky,
n�na  oddělení sociálním a  DPS odboru 
vnitřních a sociálních věcí MÚ Roztoky,

n�v  Klubovně seniorů, Havlíčkova 713 
v pondělí a čtvrtek od 14 do 16 hodin.

Vážení občané, senioři,
přijďte si pro SENIORSKOU OBÁLKU 
a  myslete na  své bezpečí! Společně vám 
přejeme, abyste SENIORSKOU OBÁLKU 
využít nepotřebovali, ale abyste s  ní byli 
vždy připraveni.

� l

Miroslava�kalinová�
vedoucí	oddělení	sociálního	odboru	

vnitřních	a	sociálních	věcí	a	DPS	

vladimíra�Drdová
	radní	pro	školství	a	sociální	věci
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Od září došlo k několika úpravám jízdních 
řádů u našich autobusových linek.

U linky 340 došlo k přejmenování stáva-
jící konečné (výstupní) stanice Roztoky, 
Levý Hradec na  ROZTOKY, PŘEMYS-
LOVSKÁ a  zřízení nové konečné v  místě 
nástupní stanice ROZTOKY, LEVÝ HRA-
DEC pro spoje jedoucí ve všední den mezi 
8:26 až 16:32 hod. Nenechte se proto zasko-
čit, až uvidíte autobus s vyznačenou koneč-
nou Roztoky, Přemyslovská, protože jede 
tam, kam jezdil dosud.
Linka 350 žádnou změnu, která by se nás 
dotýkala, nepřináší. Došlo jen k  úpravám 
mezi Okoří a Kladnem.

Naproti tomu u  linky 359 dochází 
ke změně trasování a od Solníků ve směru 

k/od nádraží již nejezdí ulicí Obránců 
míru, ale Masarykovou. Zastávky U ryb-
níčku a Tyršovo náměstí na Lidické ulici 
tedy již neobsluhuje a  jsou zřízeny nové 
zastávky ROZTOKY, U  RYBNÍČKU 
v Obránců míru (pouze směrem od Žalo-
va k  nádraží) a  ROZTOKY, 17. LISTO-
PADU v  ulici Masarykova (U  lékárny). 
Zároveň dochází k přidání jednoho spoje 
ráno, a tedy ze zastávky Solníky na nádra-
ží místo v  6:31 a  8:02 jedou autobusy 
v  6:31, 7:34 a  8:13 a  do  Suchdola v  7:18, 
7:48 a 8:38. O několik minut jsou posunu-
ty spoje po  poledni a  po  sedmé večer 
(viz JŘ).  l

Nové jídní řády najdete na další straně. 
� Michal�Přikryl

Změny v autobusové dopravě

vítání�dětí�v�Roztokách�
Vážení	rodiče,	dne	10.	října	2019	
se	pod	záštitou	starosty	města	
Roztok	uskuteční	slavnostní	akt	
vítání	dětí,	které	se	narodily		
v	období	od	1.	ledna	2019		
do	30.	června	2019.

Máte-li	zájem,	aby	vaše	děťátko	
bylo	v	tento	den	přivítáno	mezi	
občany	města	Roztoky,	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	telefo-
nicky	na	čísle	220	400	226,	a	to	
nejpozději	do	22.	září	2019.

Pozvánka	s	uvedením	místa	a	času	
konání	bude	včas	zaslána	poštou.

Podmínkou	slavnostního	přivítání	
je	trvalý	pobyt	dítěte	v	našem	
městě.		 l

ivana�korunková
matrika

Část našeho města byla v červenci a části 
srpna bez poštovních zásilek. Nechodily 
pohledy z  táborů, doporučené dopisy, 
předplatné časopisů, nechodilo nic. 

Pod náčelnici místní pošty (k překvapení 
mnohých z  nás) doručování nespadá. Velí 
se mu z Rudné, tak je to v poštovním pro-
pletenci nastaveno. Na místní poště telefony 
neberou (nikdy, rozumíte – nikdy a  niko-
mu!), nebylo tedy koho se zeptat po telefo-
nu. Na třetí pokus klaplo živé setkání s paní, 
která má doručovatele na starost. Informace 
uměla ale sdělit jen dílčí. Zástupci středního 
velení pošty, kteří se ohlásili zkraje srpna 
na  radnici, už byli vstřícnější – no a  když 
přijel deset dní po nich náměstek generální-
ho ředitele pan Petr Cinkl, uměli jsme si už 
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Odrazu přímo od pana Petra Cinkla.  l

Tomáš�novotný
místostarosta

Letní poštovní krize



Jízdní řád linek 340 350 954 od 1.9.2019
zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo

Roztoky, nádraží - horní Roztoky včetně 359 (°)

0 42* 0 42* 0 02 54* 0 02 54*
1 43* 1 43* 1 54* 1 54*
2 2 2 2
3 3 3 3
4 47* 4 4 59* 4
5 17* 47* 5 5 30* 5
6 02 17* 32* 47 59 6 00* 6 00* 15 30* 45* 6 12*
7 11* 29 47* 7 35* 7 00 13 14° 25* 43 44° 7 47*
8 04 17 32 47* 8 05* 35* 8 01* 18 31 34° 46 8 18 48*
9 02 17 47* 9 05* 35* 9 01* 16 31 9 18 48*

10 17 47* 10 05* 35* 10 01* 04° 31 10 18 48*
11 17 47* 11 05* 35* 11 01* 31 11 18 48*
12 17 47* 12 05* 35* 12 01* 01° 31 12 18 48*
13 02 17 32* 47 13 05* 35* 13 01* 04° 16 31 46* 13 18 48*
14 02* 12 22 32* 42 52 14 05* 35* 14 01 04° 16* 26 36 46* 56 14 18 48*
15 02* 12 22 32* 42 52 15 05* 35* 15 04° 06 16* 26 36 46* 56 15 18 48*
16 02* 10 17 25 32* 42 52 16 05* 35* 16 04° 06 16* 24 31 39 46* 56 16 18 48*
17 02* 12 22 32* 42 52 17 05* 35* 17 04° 06 16* 26 36 46* 56 17 18 48*
18 02* 10 17 25 32* 44 56 18 05* 35* 18 04° 06 16* 24 31 39 46* 57 18 18 48*
19 08 20 32* 47 19 05* 35* 19 04° 09 21 33 46* 19 18 48*
20 02 17 32* 20 05* 35* 20 00 04° 15 30 46* 20 18 48*
21 02 32* 21 05* 35* 21 03° 14 46* 21 17 47*
22 20 22 20* 22 32 22 32
23 05* 50 23 05* 50* 23 17* 23 17*

Poznámky: autobusy označené * nezajíždějí na Přemyslovskou / Levý Hradec Poznámky: autobusy označené * a ° nezajíždějí na Přemyslovskou / Levý Hradec

0 12 0 12 0 11 0 11
1 13 1 13 1 12 1 12
2 2 2 2
3 3 3 3
4 23 48 4 4 22 47 4
5 14 29 44 5 28 5 12 27 42 5 27
6 02 14 22 29 37 44 50 57 6 6 00 12 20 27 35 42 48 55 6
7 03 05 10 18 25 28 33 41 47 50 7 08 37 7 01 03 08 16 23 26 31 39 45 48 58 7 07 35
8 00 08 15 25 35 47 8 09 39 8 06 13 23 33 45 8 07 37
9 02 15 35 55 9 09 39 9 00 13 33 53 9 07 37

10 15 48 10 09 39 10 13 46 10 07 37
11 15 48 11 09 39 11 13 46 11 07 37
12 15 48 12 09 39 12 13 46 12 07 37
13 15 35 55 13 09 39 13 13 33 53 13 07 37
14 15 30 45 55 14 09 39 14 13 28 43 53 14 07 37
15 05 15 25 35 45 55 15 09 39 15 03 13 23 33 43 53 15 07 37
16 05 15 25 35 45 55 16 09 39 16 03 13 23 33 43 53 16 07 37
17 03 10 18 25 35 45 57 17 09 39 17 01 08 16 23 33 43 55 17 07 37
18 10 25 40 55 18 09 39 18 08 23 38 53 18 07 37
19 09 29 49 19 09 39 19 07 27 47 19 07 37
20 09 39 20 09 39 20 07 37 20 07 37
21 07 36 21 07 36 21 06 34 21 06 34
22 27 22 12 22 26 22 11
23 11 23 11 23 09 23 09

0 10 0 10 0 0
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2 2 2 2
3 3 3 3
4 21 46 4 4 4
5 11 25 41 58 5 26 5 23 56 5
6 11 18 25 33 41 46 53 59 6 6 16 23 31 44 51 57 6
7 01 06 14 21 24 29 37 43 46 56 7 06 33 7 04 12 19 27 35 41 54 7 31
8 04 11 21 31 43 58 8 06 35 8 02 19 29 41 56 8 33
9 11 31 51 9 06 35 9 29 49 9 33
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17 06 14 21 31 41 53 17 06 35 17 04 12 29 39 51 17 33
18 06 21 36 51 18 06 35 18 19 34 49 18 33
19 06 25 45 19 06 35 19 23 43 19 33
20 06 35 20 06 35 20 33 20 33
21 05 33 21 05 33 21 31 21 31
22 25 22 10 22 22
23 08 23 08 23 06 23 06

Dejvická - Roztoky (bus v 01:43 jede ze zastávky Vítězné nám.)

Roztoky, U rybníčku - Dejvická 

pondělí - pátek

pondělí - pátek

pondělí - pátek so+ne

so+ne so+ne

Roztoky, Tyršovo nám. - Dejvická

Roztoky, rozcestí Žalov - Dejvická
so+ne
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so+ne
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Roztoky, Levý Hradec - Dejvická
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Roztoky, rozcestí Žalov - Dejvická
so+ne

pondělí - pátek

pondělí - pátek

pondělí - pátek

so+ne

so+ne

Roztoky, Levý Hradec - Dejvická

Jízdní řád linek 340 350 954 od 1.9.2019
zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo

Roztoky, nádraží - horní Roztoky včetně 359 (°)

0 42* 0 42* 0 02 54* 0 02 54*
1 43* 1 43* 1 54* 1 54*
2 2 2 2
3 3 3 3
4 47* 4 4 59* 4
5 17* 47* 5 5 30* 5
6 02 17* 32* 47 59 6 00* 6 00* 15 30* 45* 6 12*
7 11* 29 47* 7 35* 7 00 13 14° 25* 43 44° 7 47*
8 04 17 32 47* 8 05* 35* 8 01* 18 31 34° 46 8 18 48*
9 02 17 47* 9 05* 35* 9 01* 16 31 9 18 48*

10 17 47* 10 05* 35* 10 01* 04° 31 10 18 48*
11 17 47* 11 05* 35* 11 01* 31 11 18 48*
12 17 47* 12 05* 35* 12 01* 01° 31 12 18 48*
13 02 17 32* 47 13 05* 35* 13 01* 04° 16 31 46* 13 18 48*
14 02* 12 22 32* 42 52 14 05* 35* 14 01 04° 16* 26 36 46* 56 14 18 48*
15 02* 12 22 32* 42 52 15 05* 35* 15 04° 06 16* 26 36 46* 56 15 18 48*
16 02* 10 17 25 32* 42 52 16 05* 35* 16 04° 06 16* 24 31 39 46* 56 16 18 48*
17 02* 12 22 32* 42 52 17 05* 35* 17 04° 06 16* 26 36 46* 56 17 18 48*
18 02* 10 17 25 32* 44 56 18 05* 35* 18 04° 06 16* 24 31 39 46* 57 18 18 48*
19 08 20 32* 47 19 05* 35* 19 04° 09 21 33 46* 19 18 48*
20 02 17 32* 20 05* 35* 20 00 04° 15 30 46* 20 18 48*
21 02 32* 21 05* 35* 21 03° 14 46* 21 17 47*
22 20 22 20* 22 32 22 32
23 05* 50 23 05* 50* 23 17* 23 17*

Poznámky: autobusy označené * nezajíždějí na Přemyslovskou / Levý Hradec Poznámky: autobusy označené * a ° nezajíždějí na Přemyslovskou / Levý Hradec

0 12 0 12 0 11 0 11
1 13 1 13 1 12 1 12
2 2 2 2
3 3 3 3
4 23 48 4 4 22 47 4
5 14 29 44 5 28 5 12 27 42 5 27
6 02 14 22 29 37 44 50 57 6 6 00 12 20 27 35 42 48 55 6
7 03 05 10 18 25 28 33 41 47 50 7 08 37 7 01 03 08 16 23 26 31 39 45 48 58 7 07 35
8 00 08 15 25 35 47 8 09 39 8 06 13 23 33 45 8 07 37
9 02 15 35 55 9 09 39 9 00 13 33 53 9 07 37

10 15 48 10 09 39 10 13 46 10 07 37
11 15 48 11 09 39 11 13 46 11 07 37
12 15 48 12 09 39 12 13 46 12 07 37
13 15 35 55 13 09 39 13 13 33 53 13 07 37
14 15 30 45 55 14 09 39 14 13 28 43 53 14 07 37
15 05 15 25 35 45 55 15 09 39 15 03 13 23 33 43 53 15 07 37
16 05 15 25 35 45 55 16 09 39 16 03 13 23 33 43 53 16 07 37
17 03 10 18 25 35 45 57 17 09 39 17 01 08 16 23 33 43 55 17 07 37
18 10 25 40 55 18 09 39 18 08 23 38 53 18 07 37
19 09 29 49 19 09 39 19 07 27 47 19 07 37
20 09 39 20 09 39 20 07 37 20 07 37
21 07 36 21 07 36 21 06 34 21 06 34
22 27 22 12 22 26 22 11
23 11 23 11 23 09 23 09

0 10 0 10 0 0
1 11 1 11 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 21 46 4 4 4
5 11 25 41 58 5 26 5 23 56 5
6 11 18 25 33 41 46 53 59 6 6 16 23 31 44 51 57 6
7 01 06 14 21 24 29 37 43 46 56 7 06 33 7 04 12 19 27 35 41 54 7 31
8 04 11 21 31 43 58 8 06 35 8 02 19 29 41 56 8 33
9 11 31 51 9 06 35 9 29 49 9 33

10 11 44 10 06 35 10 42 10 33
11 11 44 11 06 35 11 42 11 33
12 11 44 12 06 35 12 42 12 33
13 11 31 51 13 06 35 13 29 49 13 33
14 11 26 41 51 14 06 35 14 24 39 59 14 33
15 01 11 21 31 41 51 15 06 35 15 09 29 39 59 15 33
16 01 11 21 31 41 51 59 16 06 35 16 09 29 39 57 16 33
17 06 14 21 31 41 53 17 06 35 17 04 12 29 39 51 17 33
18 06 21 36 51 18 06 35 18 19 34 49 18 33
19 06 25 45 19 06 35 19 23 43 19 33
20 06 35 20 06 35 20 33 20 33
21 05 33 21 05 33 21 31 21 31
22 25 22 10 22 22
23 08 23 08 23 06 23 06

Dejvická - Roztoky (bus v 01:43 jede ze zastávky Vítězné nám.)

Roztoky, U rybníčku - Dejvická 

pondělí - pátek

pondělí - pátek

pondělí - pátek so+ne

so+ne so+ne

Roztoky, Tyršovo nám. - Dejvická

Roztoky, rozcestí Žalov - Dejvická
so+ne

pondělí - pátek

pondělí - pátek

pondělí - pátek

so+ne

so+ne

Roztoky, Levý Hradec - Dejvická



9září 2019

INFORMACE z RADNICE

n�11. 7. zjištěno poškození garáže v  ulici 
Žirovnického, zjištěn viník, řešeno s maji-
telem. 
n�12. 7. zjištěno narušení občanského sou-
žití u autobusové zastávky na Tyršově ná-
městí, kvalifikováno a  šetřeno jako pode-
zření z přestupku. 
n�13. 7. oznámeno napadení mezi dvěma 
osobami v  restauraci Na  Vrškách, věc 
oznámena komisi pro projednávání pře-
stupků při MÚ Roztoky. 
n�14. 7. oznámena konzumace alkoholic-
kých nápojů na dětském hřišti v ulici Jung-
mannova, přestupek vyřešen uložením 
blokové pokuty. 
n�15. 7. kontrolován v ulici Havlíčkova ři-
dič s platným zákazem řízení mot. vozidel, 
osoba předána policistům PČR Libčice; 
oznámeno rušení nočního klidu v  ulici 
Borkovského, zjednána náprava, přestupek 
vyřešen domluvou; v  nočních hodinách 
oznámeno narušení občanského soužití 
v ulici Havlíčkova, kvalifikováno a šetřeno 
jako podezření z přestupku. 
n�17. 7. oznámen pohyb cizích osob na po-
zemku opuštěného domu v ulici Obránců 
míru, přestupek vyřešen uložením blokové 
pokuty; v nočních hodinách oznámena de-
molice venkovního nábytku u kavárny Ko-
fííí, zajištěna podezřelá osoba, na místo se 
dostavila i hlídka PČR Libčice, oznámeno 
příslušnému správnímu orgánu k  projed-
nání. 
n�19. 7. oznámeno rušení nočního klidu 
v  restauraci U Koruny, přestupek vyřešen 
domluvou. 
n�20. 7. ve schránce důvěry nalezen svazek 
klíčů, uložen na  MP Roztoky; oznámeno 
rušení nočního klidu v ulici Svobody, pře-
stupek vyřešen na místě domluvou. 
n�22. 7. oznámeno odcizení mobilního tele-
fonu na Tyršově náměstí, zjištěna podezřelá 
osoba, přístroj byl vrácen majitelce, přestu-
pek byl vyřešen uložením blokové pokuty. 
n�23. 7. oznámena žádost PČR Libčice 
o prověření oznámení o údajném vyhrožo-
vání prostřednictvím sociální sítě Face-
book, zjištěna podezřelá osoba, poškozený 
poučen o dalším postupu, tj. podání trest-
ního oznámení. 
n�24. 7. oznámena krádež zboží v prodej-
ně Tesco, ostraha prodejny zadržela pode-
zřelou osobu, přestupek vyřešen uložením 
blokové pokuty; oznámena krádež zboží 
v prodejně Albert, ostraha prodejny zadr-
žela podezřelou osobu, přestupek vyřešen 
uložením blokové pokuty; ve  večerních 
hodinách oznámeno, že na Řivnáči je sku-

pina osob, která si zde rozdělala oheň, 
hlídka MP vyzvala k okamžitému uhašení. 
n�25. 7. v ulici Levohradecká nalezeno vo-
zidlo tov. zn. Opel Astra bez registračních 
značek, vozidlo nesplňující podmínky pro-
vozu na  pozemních komunikacích, ozná-
meno silničně správnímu úřadu při MÚ 
Roztoky. 
n�27. 7. oznámeno odkládání odpadu mimo 
kontejnerové nádoby na  tříděný odpad 
v místě Na Sekeře, kvalifikováno a šetřeno 
jako podezření z  přestupku proti veřejné-
mu pořádku; oznámeno rušení nočního 
klidu na rohu ulic Třebízského a Puchmaje-
rova, přestupek vyřešen domluvou. 
n�28. 7. oznámeno ujetí vozidla bez uhra-
zení částky za natankované palivo od BČS 
MOL v Přílepské ulici, zjištěn provozova-
tel, dlužná částka uhrazena. 
n�29. 7. ve  schránce důvěry nalezen prstý-
nek ze žlutého kovu, uložen na MP Roztoky. 
n�30. 7. oznámena tzv. černá skládka na ve-
řejném prostranství v ulici Potoky, zjištěna 
podezřelá osoba, vyřešeno uložením blo-
kové pokuty. 
n�1. 8. oznámen volně pobíhající pes v ulici 
Mjr.  Kašlíka, pes umístěn do  záchytného 
kotce, přestupek vyřešen uložením blokové 
pokuty. 
n�3. 8. oznámen volně se pohybující kůň 
v ulici Třebízského, zjištěna majitelka, pře-
stupek vyřešen domluvou. 
n�5. 8. ve schránce důvěry MP Roztoky na-
lezeny digitální hodinky zn. Casio, uloženy 
na MP Roztoky. 
n�6. 8. oznámena dopravní nehoda, pacha-
tel z  místa odjel, v  ulici Potoky provede-
ným šetřením zjištěna podezřelá osoba, 
na  místo přivoláni policisté skupiny do-
pravních nehod PČR. 
n�7. 8. oznámena žádost PČR o součinnost 
při usměrňování dopravy v místě dopravní 
nehody na křižovatce U Váhy v k. o. Roztoky. 
n�8. 8. zjištěna v ulici Žirovnického skládka 
bioodpadu, zjištěna osoba, oznámeno pří-
slušnému správnímu orgánu k projednání 
přestupku ve  správním řízení; oznámeno 
volné pobíhání psa v ulici U Zastávky, pes 
umístěn do záchytného kotce MP, přestu-
pek vyřešen uložením blokové pokuty. 
n�9. 8. oznámeno odcizení vozidla tov. zn. 
VW Polo na  křižovatce ulici Braunerova 
a  Obránců míru, předáno PČR Libčice; 
oznámeno rušení nočního klidu v  ulici 
Bronzová, přestupek proti veřejnému po-
řádku vyřešen na místě domluvou; v noč-
ních hodinách kontrolována na  Tyršově 
náměstí před hotelem Academic hlučná 

skupina lidí, přestupek proti veřejnému 
pořádku vyřešen na místě domluvou. 
n�11. 8. oznámen nález motocyklu tov. zn. 
Chunlan bez reg. značek za ulicí Nad Vlta-
vou, provedenou lustrací v evidenci vozidel 
cestou PČR nezjištěn v  ČR provozovatel, 
motocykl zajištěn na  dvoře MÚ Roztoky; 
oznámeno narušení občanského soužití 
v  ulici Lederova, šetřeno jako podezření 
z přestupku. 
n�12. 8. oznámen volně pobíhající pes 
v prostoru ulic Třebízského a Puchmajero-
va, pes umístěn do  záchytného kotce MP, 
přestupek vyřešen uložením blokové poku-
ty; oznámena žádost PČR o  prověření 
oznámení dopravní nehody na  silnici  
č. II/242 směr Praha 6 – Sedlec, na místo při-
voláni hasiči a vozidlo RZ, policisté skupiny 
dopravních nehod PČR nehodu převzali. 
n�13. 8. oznámen volně pobíhající pes v pro-
storu restaurace Koruna v  Tichém údolí, 
pes umístěn do záchytného kotce MP, pře-
stupek vyřešen uložením blokové pokuty; 
v  nočních hodinách v  ulici Žirovnického 
kontrolován řidič vozidla zn. Toyota, orien-
tační dechovou zkouškou zjištěno požití al-
koholu, přivolána hlídka PČR Libčice. 
n�14. 9. oznámeno rušení nočního klidu 
na ulici Obránců míru, přestupek proti ve-
řejnému pořádku vyřešen na místě domlu-
vou; v  nočních hodinách zjištěn zápach 
kouře v  ulici Lidická, provedeným šetře-
ním zjištěno v  ulici Žižkova pálení větví, 
majitel vyzván k uhašení ohně. 
n�16. 8. ve schránce důvěry nalezen svazek 
klíčů, nález zveřejněn na webu MP Rozto-
ky a města Roztoky; oznámen nález auto-
klíče od vozidla tov. zn. Mazda v ulici Hu-
sova, uložen na  MP Roztoky, majitel by 
touto cestou chtěl poděkovat poctivému 
nálezci; oznámen nález peněženky v ulici 
Václavská, majitel by touto cestou chtěl po-
děkovat poctivému nálezci. 
n�19. 8. oznámena mrtvá srna na pozemku 
domu v ulici Tiché údolí, člen myslivecké-
ho sdružení uhynulou srnu převzal. 
n�23. 8. ve  večerních hodinách oznámen 
pád srny do prázdného bazénu v ulici Nad 
Vinicemi, přivolaný HZS srnu vyprostil. 

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky 
můžete nalézt na www.mproztoky.cz. 

Pokud byste svým poznatkem mohli 
pomoci při šetření výše uvedených udá-
lostí, obraťte se prosím buď osobní návště-
vou nebo telefonicky na Obvodní odděle-
ní policie ČR Libčice (tel. 974  866  400), 
nebo na  Městskou policii Roztoky (tel. 
602 666 458, 730 511 988 nebo 220 910 468, 
popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz).  
Děkujeme předem za spolupráci.    � l

Petr�vevera�
	ved.	str.	MP	Roztoky

Z deníku Městské policie Roztoky
zpráva	o	činnosti	Městské	policie	Roztoky	za	období	od	11.	7.	do	25.	8.	2019:	
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téma měsíce

základní�škola�zdenky�Braunerové�Roztoky
Nejstarší zmínka o  škole v  Roztokách je 
v knize farního úřadu z roku 1764. Malý do-
mek s jednou třídou stál v dnešní zámecké 
zahradě. Budova dnešní školy na  Školním 
náměstí byla slavnostně otevřena v  září 
1932. Začínal školní rok 1932/1933. Prosto-
ry i počty žáků se během let měnily. V sou-
časné době naši školu navštěvuje bezmála 
1000 žáků, o  které se stará zhruba 110 za-
městnanců. Tím se řadíme mezi největší 
školy v České republice. I přes snahu zřizo-
vatele zajistit dostatečné prostory se neustále 
potýkáme s  problémy s  naplněnou kapaci-
tou školy. 

V  areálu na  Školním náměstí bude 
v  příštím školním roce 30 tříd prvního 
i  druhého stupně. Jde o  dvě propojené 
školní budovy s gymnastickým sálem a tě-
locvičnou. V současné době nám z odbor-
ných učeben bohužel zbyla pouze učebna 
informatiky a výtvarný ateliér. Ostatní od-
borné učebny jsme museli z  kapacitních 
důvodů změnit na třídy běžné. Většina tříd 
je vybavena interaktivní tabulí nebo plát-
nem s projektorem. V areálu je ještě samo-
statná budova, ve které je v prvním podlaží 
školní kuchyně a jídelna, ve druhém pod-
laží prostory školní družiny, cvičná ku-
chyňka a nově i 2 třídy, jež budou v odpo-
ledních hodinách též využívány pro 

potřeby školní družiny. Na pozemku školy 
najdete i hřiště s umělým povrchem a her-
ní prvky pro školní družinu. 

V  budově v  Zaorálkově ulici se po  do-
stavbě bude učit 9 tříd prvního stupně. 
K dispozici budou mít tělocvičnu, kuchyni 
a jídelnu, které prošly rekonstrukcí, počíta-
čovou učebnu a nový výtvarný atelier. 

Škola se zaměřuje kromě kvalitního zá-
kladního vzdělávání na  rozvoj osobností 
žáků. Společným tématem, jež se prolíná 
prací školy v  nejrůznějších podobách, je 
úsilí o  rozvoj pozitivních a  odpovědných 
vztahů k sobě, ostatním lidem, společnosti 
a přírodě.

Během docházky si žáci zkusí práci 
na řadě projektů, mají možnost zúčastnit se 
množství soutěží sportovních, uměleckých 
i znalostních, užijí si školy v přírodě nebo 
lyžařské zájezdy i jazykové pobyty v zahra-
ničí, kde mohou uplatnit znalosti němčiny 
i angličtiny, jejíž základy získávají od 1. tří-
dy za vydatné pomoci našich učitelů i rodi-
lých mluvčích. Výčet všech aktivit školy by 
vydal na  několik stránek, ale všechny na-
jdete na webových stránkách školy. 

Každý ředitel školy je velmi rád, když je 
o školu, kterou řídí, ze strany rodičů a jejich dětí 
zájem. Z tohoto úhlu pohledu si v posledních 
letech opravdu nemůžeme stěžovat. I  zájem 

o  školu má však svou druhou stranu mince. 
Nedostatečná prostorová kapacita – absolutní 
přeplněnost všech prostor školy od tříd, jíde-
len, sboroven až po  žádné nebo minimální 
technické prostory. Zřizovatel, kterým je měs-
to Roztoky, se snaží tuto nepříznivou situaci 
řešit. Proto probíhají dostavby v obou budo-
vách školy, které jsou časově náročné, takže 
nutně zasahují i do školního roku a ve školách 
probíhá stavební činnost. To je bohužel kaž-
dodenní realita, s  níž jsme konfrontováni.  
Proto všem rodičům a  žákům děkujeme 
za pochopení a učitelům a dalším zaměstnan-
cům školy za velkou trpělivost.

Vedení školy i pedagogové by velmi rádi 
učili v  odborných učebnách, pracovali se 
žáky individuálněji a  ideálně v  menších 
kolektivech, prospěšné by bylo také vytvo-
ření klidové místnosti pro žáky se speciál-
ními vzdělávacími potřebami. S  ohledem 
na  každoročně se zvyšující počet žáků 
a  z  toho vyplývající nezbytné úpravy pro 
zajištění jejich vzdělávání je toto zatím 
v oblasti vizí a plánů do budoucnosti. � l

Mateřská�škola�Roztoky,�Spěšného�288
Naše mateřská škola má jednu hlavní bu-
dovu a dvě odloučená pracoviště. V hlavní 
budově ve  Spěšného ulici jsou dvě třídy 
s  celkovou kapacitou 34 dětí. Odloučené 
pracoviště v Palackého ulici má dvě oddě-
lené budovy. V přední budově jsou dvě tří-
dy s celkovou kapacitou 50 dětí a v zadní 
budově se nachází jedna třída s kapacitou 
24 dětí. Odloučené pracoviště v  Jungma-

nnově ulici má dvě třídy s celkovou kapaci-
tou 33 dětí. Mateřská škola má 12 pedago-
gických zaměstnanců a  6 zaměstnanců 
provozních.

Po  celý rok pracujeme podle našeho 
školního vzdělávacího programu s názvem 
„Krok za krokem celým rokem“, který nese 
motto: „Doma je doma! A ve školce? Tam 
je JAKO doma!“ Všichni zaměstnanci naší 

mateřské školy se snaží dětem vytvořit ro-
dinné prostředí, aby se jako doma cítily.

� l

Mateřská�škola�Roztoky,�Havlíčkova�1024
Mateřská škola Havlíčkova je pětitřídní 
škola (třídy po 24 dětech) v jednom areálu 
s  velkou zahradou, obklopenou stromy 
a  zelení, s  venkovním bazénem. Nyní již 
několikátý rok prochází postupně obno-
vou – nové třídy, nábytek, šatny, letos umý-
várny, dovybavení kuchyně a zahrady no-
vými prvky. Mateřská škola má stálý 
a  sehraný kolektiv, který velmi dobře 
a ochotně spolupracuje. Ve třídách pracuje 
10 učitelek, plně aprobovaných.  O bříška 

dětí se starají 3 kuchařky a  vedoucí ŠJ, 
o čistotu prostředí 3 uklízečky a pradlena, 
vše završuje skvělý pan školník.

Naším cílem jsou spokojené děti, které si 
celý den hrají a netuší, že se přitom vlastně 
něco i učí pro život. Pracujeme podle vlast-
ního programu „Krok za  krokem celým 
rokem“. Spolupracující a  spokojení rodiče 
nám důvěřují a svoje pochvaly, připomín-
ky i  případná nedorozumění řeší z  očí 
do očí (mimo sociální sítě).

Mým přáním je, aby současní zaměstnanci 
stále chodili do  práce s  radostí, těšili se 
na každý nový den a já jsem je mohla kro-
mě pochvaly i náležitě finančně odměnit. 
� l

Ředitelé představují své školy

Olga�Janoušková

Jana�kellerová

Hana�Fialová
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Mateřská�škola�Roztoky,�Přemyslovská�1193
Mateřská škola Roztoky, Přemyslovská, má 
5 tříd – 4 v hlavní budově, 1 třída je odlou-
čeným pracovištěm.

 O děti pečuje celkem 20 zaměstnanců – 
10 učitelek, 3 asistentky pedagoga, 1 školní 
asistentka, 1 uklízečka, 1 školnice, 1 vedou-
cí školní jídelny, 3 kuchařky.

Náš Školní vzdělávací program pro před-
školní vzdělávání má název „Rok jako kolo 
točí se“.

Vycházíme v něm z Velké Didaktiky Jana 
Ámose Komenského: „Cílem naší didakti-
ky budiž od  začátku až do  konce: hledati 

a nalézati způsob, jak by měli učit méně ti, 
kteří vyučují, ale jak by se naučili více ti, 
kteří se učí.“

V  minulých letech jsme se zaměřily 
na prevenci logopedických vad u dětí, dále 
nám není cizí inkluze dětí se zdravotními 
a  vzdělávacími problémy, jsme již třetím 
školním rokem zapojeny do  Operačního 
programu Výzkum, vývoj, vzdělávání. Ten-
to program je spolufinancován Evropskou 
unií a  finanční prostředky takto získané 
nám umožnily vzdělávání učitelek zvláště 
v oblasti logopedie a  integrace, prohlubo-

vání spolupráce s rodiči a ostatními škola-
mi, získání personální podpory v podobě 
školního asistenta, zakoupení pomůcek 
a hraček pro děti.

Do budoucna bychom rády zdokonalily 
výše uvedené aktivity a upevnily pracovní 
kolektiv. � l

zuŠ�Roztoky
ZUŠ v  Roztokách za  celou dobu mého 
působení (nástup srpen 2004) prochází 
postupným dlouhodobým kvalitativním 
vývojem. Počet žáků se z  necelých dvou 
set stabilizoval až na čísle 280, což je ka-
pacita školy, kterou naplňujeme již něko-
lik let. A  protože jsme škola výběrová, 
přijímáme nové žáky skutečně umělecky 
nadané, což má za následek neustálé zvy-
šování umělecké úrovně školy. Svědčí 
o tom mnoho úspěchů v celostátních sou-
těžích, kde se naši žáci mohou srovnávat 
se svými vrstevníky na  okresní, krajské 
a  v  několika případech i  na  celostátní 
úrovni. Občané Roztok mají možnost se-
známit se s  naší činností na  veřejných 
koncertech a  festivalech pořádaných 
za podpory města. 

Umělecký rozvoj by však nebyl možný bez 
logistické podpory. Vybudovali jsme malý 
sál, tzv. STUŠku v prvním patře hlavní bu-
dovy, z půdy hlavní budovy jsme postupně 
vytvořili studio s režií a  jednu třídu, která 
slouží také k  pořádání drobných školních 
akcí. Novou fasádou získala hlavní budova 
reprezentativní vzhled. Poslední velkou 
akcí byla v  loňském roce rekonstrukce ta-
nečního sálu. Samostatnou kapitolou je vy-
bavenost školy. Škola vlastní velký notový 
archiv, žáci mají možnost vypůjčit si hudeb-
ní nástroje, neustále je rozšiřován kostýmní 
fundus pro taneční a  literárně-dramatické 
oddělení. A  protože budovy ZUŠ vlastní 
město Roztoky, podílí se na  financování 
údržby a  stavebního rozvoje budov. Bez 
této symbiózy by se nám jen těžce dýchalo.

Jsme si vědomi toho, že uměleckou a od-
bornou úroveň nelze donekonečna zvyšo-
vat. Naši učitelé však sledují nové trendy, 
zúčastňují se odborných seminářů, někteří 
jsou členy renomovaných orchestrů či di-
vadelních souborů, a všichni tak pracuje-
me na  tom, abychom si kredit a  pověst, 
kterou v současnosti ZUŠ v Roztokách má, 
uchovali.

� l

K  problému kapacity mateřských škol 
v Roztokách přispěla i skutečnost, že v de-
vadesátých letech, v  době populačně sla-
bých ročníků, byla školka na rohu Masary-
kovy ulice a ulice 17. listopadu přeměněna 
na lékařské ordinace a lékárnu a o druhou 
školku v Tichém údolí město přišlo prode-
jem vily Alice. Tím nám z pěti školek zbyly 
tři, které záhy nestačily. Město situaci po-
stupně řešilo vytvářením detašovaných 
pracovišť stávajících školek. Nejprve pro-
nájmem kontejnerů v  Palackého ulici 

na místě bývalé ubytovny, další prostory si 
najalo v  objektu u  Tesca, přistavělo dvě 
modulární podlaží školky v  Havlíčkově 
ulici. Vybydlené kontejnery v  Palackého 
ulici nahradily v  průběhu posledních let 
trvalé stavby s  větší kapacitou. Nejnověj-
ším přírůstkem od začátku letošního roku 
je školka v pronajaté budově v Jungmann-
ově ulici za  knihovnou a  jedno oddělení 
vznikne také v rekonstruované vile čp. 125 
v Tichém údolí. Díky nepřetržitému úsilí 
a nákladům ve výši mnoha desítek milio-

nů (za posledních devět let více než 41 mi-
lionů) se podařilo dosáhnout toho, že v le-
tošním roce byly umístěny všechny děti 
starší tří let a i některé mladší.

Populační vlna se mezitím zcela přiroze-
ně převalila z mateřských škol do školy zá-
kladní. Tam se nejprve přistavěly dvě 
učebny v  přízemní dřevostavbě a  v  roce 
2014 byla dokončena velká přístavba zá-
kladní školy s  tělocvičnou za  70 milionů 
korun. Kapacita přístavby byla nastavena 
podle tehdy aktuální demografické studie 
a požadavků školy. Všechny tyto předpo-
klady se rychle ukázaly být „vedle jak ta 
jedle “. Proto město hledalo další možnosti 
rozšíření počtu míst pro žáky a loni zakou-
pilo pozemek v  areálu bývalého Barumu 
u Přemyslovské ulice v Žalově. Pro výstavu 
nové školy získalo významnou dotaci 
a v současné době vybírá zhotovitele. 

Kapacita škol – zásadní problém
Prakticky	všechny	obce	v	okolí	Prahy	se	potýkají	s	problémy	
kapacity	mateřských	a	základních	škol.	nová	bytová	výstavba	
na	začátku	století	přitáhla	do	tohoto	regionu	velké	množství	
nových	obyvatel,	zejména	mladých	rodin.	Kapacity	škol	
a	školek	tomuto	náporu	nepostačovaly	a	na	výstavbu	nových	
školních	zařízení	neměly	obce	peníze.

Hana�novotná

Bohumír�Šlégl�
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PřeHleD�inveSTOvAnýcH�FinAnčnícH�PROSTřeDků�(v�MiliOnecH�kč)

PřeHleD�inveSTičnícH�Akcí�PODle�ROku�DOkOnčení

kAPAciTy�MATeřSkýcH�ŠkOlek��
A�záklADní�ŠkOly�Se�PODAřilO��
zA�POSleDnícH�9�leT�zDvOJnáSOBiT

Celkem bylo za posledních devět let do školských zařízení investováno víc než 221 milionů korun.
Všechny investice byly financovány z prostředků města nebo dotací bez využití úvěru.

Kromě toho vznikla přístavba k  budově 
školní jídelny v  Roztokách, která jednak 
řeší již nedostatečně prostory vlastní jídel-
ny a zároveň v patře obsahuje dvě učebny 
a  kabinet. Zdárně probíhá také současná 
rekonstrukce části školní budovy v Žalově, 

kde došlo v rekordním čase k rekonstrukci 
stávající kuchyně, rozšíření jídelny 
a vznikly tři nové velké učebny a kabinet. 
Zahájili jsme také výstavbu ještě jedné tří-
dy u roztocké budovy formou dřevostavby. 
Za posledních devět jsme do základní ško-
ly investovali víc než 169 milionů korun.

Smutnou skutečností je, že nám citelně 
chybějí prostory pro pedagogy. V rámci in-
kluze působí na škole téměř dvě desítky asi-
stentů, s nimiž se pochopitelně při projekto-
vání škol nikdy dříve nepočítalo. V nových 
přístavbách již nové kabinety vznikají. 

Výstavba v  Žalově vyřeší nejpalčivější 
kapacitní problémy na  několik let, ale 
s největší pravděpodobností nikoli defini-
tivně. Ve hře je mnoho proměnných a do-
sud neznámých faktorů – především kdy 
a v jakém rozsahu bude pokračovat již dří-
ve povolená výstavba, které město nemůže 
zcela zabránit. 

Pracovní skupina pod vedením tehdej-
ší místostarostky Dvořákové připravila 

v  roce 2018 koncepci, podle které by 
mělo v  budoucnu dojít k  další výstavbě 
v Zaorálkově ulici a v bývalém areálu Ba-
rumu. Toto řešení naráží na dva problé-
my. Zastavění byť jenom části hřiště u ža-
lovské školy budí značnou nevoli obyvatel 
a  o  koupi dalších pozemků v  bývalém 
areálu Barumu se zatím jedná. 

Nemluvě o  tom, že výstavbou školy 
v Žalově se město nejen finančně vyčerpá, 
ale ještě se bude muset na několik let za-
dlužit. Za  nejdůležitější je nicméně třeba 
pokládat skutečnost, že město je stále 
schopno žáky do  své školy umístit. Jsou 
města a obce, kde se to nedaří. Takový čer-
ný scénář nechceme připustit.  l

Jan�Jakob
starosta	města	Roztoky

Rok Základní škola Mateřské školy Základní umělecká škola

2019
Rozšíření	jídelny	a	družiny	
nástavba	a	el.	rozvody	Žalov	
Přístavba	třídy	formou	dřevostavby

Dvě	nové	třídy	Jungmannova	
Herní	prvky

2018

Oprava	střechy	Roztoky	
Havárie	a	rekonstrukce	tělocvičny	
v	Žalově	
nákup	pozemku

Dvě	nové	třídy	Palackého	
Kuchyně	a	jídelna	Spěšného	
Kotelna	Spěšného

Oprava	tanečního	sálu

2017 nová	třída	Palackého Fasáda

2016 Půdní	vestavba

2015 Venkovní	hřiště	
Bezbariérový	vstup	do	jídelny

2014 Velká	dostavba	školy	s	tělocvičnou

2013 Úprava	jídelny nová	třída	v	Lidické

2012
Přístavba	dvou	tříd	formou	dřevostavby	
zateplení	jídelny	
Sanace	Žalov

2011 Stavba	Havlíčkova	2	třídy

Rok Základní škola Mateřské školy Základní umělecká škola

2019 37,9 0,5 0,3

2018 36,6 22,3 0,8

2017 2,2 12,0 0,7

2016 0,2 0,5 1,8

2015 3,2 0,3 0,5

2014 43,9

2013 33,9 1,3 0,3

2012 8,9 0,4

2011 2,3 10,8

Celkem 169,1 48,1 4,4

Základní 
škola kapacita počet žáků

2010 570 439

2019 1000 894

Mateřské 
školky 2010 2019

Havlíčkova 75 125

Spěšného 34 142

Přemyslovská 90 114

celkem 199 381
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1. Škola má jasně a srozumitelně formu-
lovanou vlastní vizi dalšího rozvoje, 
kterou průběžně naplňuje.
Vize a  strategie dalšího rozvoje je 
zpracována ve  formě dokumentu, jenž 
je zveřejněn na  webových stránkách 
školy a  obsahuje jednotlivé kroky ve-

doucí k  dosažení vytyčených cílů. Pe-
dagogové školy se se strategií ztotož-
ňují a aktivně se podílejí na jejím 
naplňování.

2. ZŠZB poskytuje žákům základní 
znalosti a  dovednosti podle školního 

vzdělávacího programu, který je v sou-
ladu s rámcovým vzdělávacím progra-
mem. ŠVP je otevřeným dokumentem, 
jenž reaguje na  aktuální poznatky 
a změny. 
ŠVP je přehledně a  srozumitelně zpraco-
ván a průběžně aktualizován.

Vize zřizovatele ZŠZB a indikace jejího naplňování

Město zajišťuje předškolní docházku, zá-
kladní školní docházku a základní umělec-
ké vzdělávání. Pro tento účel zřizuje ma-
teřské školy, základní školu a  základní 
uměleckou školu. Všechny tyto školy mají 
právní subjektivitu, to znamená, že jejich 
řízení je plně v  kompetenci a  zodpověd-
nosti jejich ředitelů či ředitelek. To jim 
na  jednu stranu dává značnou autonomii 
v rozhodování, na druhou stranu to klade 
nesmírné nároky na  jejich manažerské 
schopnosti. Ředitelé – a to mohu potvrdit 
ze své vlastní praxe – v  podstatě musejí 
rezignovat na pedagogickou činnost, pro-
tože jsou zahlceni jinými stránkami řízení 

organizace (ekonomickou, technickou, 
materiální atd.), na  které přitom nemají 
odpovídající vzdělání.

O  to těsněji musí škola spolupracovat se 
zřizovatelem – městem. Úkoly zřizovatele 
plní ze zákona rada města. Je to dokonce její 
vyhrazená působnost, do níž nemůže zasa-
hovat ani zastupitelstvo. Komunikačním 
prostředníkem mezi školou a zřizovatelem je 
městský úřad, konkrétně oddělení školství.

Rada města si jako poradní orgán zřizuje 
školskou komisi, do které vysílají své zá-
stupce jednotlivé volební strany zastoupe-
né v zastupitelstvu města. V ideálním pří-
padě by to měli být odborníci na školskou 

problematiku. Je třeba zdůraznit, že škol-
ská komise nemá žádné rozhodovací pra-
vomoci, může však radě města předkládat 
odborné návrhy a stanoviska.

Při základní škole ještě působí školská 
rada. Úkolem tohoto orgánu je umožnit 
rodičům, pedagogům a zřizovateli podílet 
se na správě školy. Školská rada také nemá 
žádné rozhodovací pravomoci, takže 
pokud se někde objeví formulace „školská 
rada rozhodla“, nemůže být pravdivá. 
Školská rada se vyjadřuje ke  vzdělávacím 
programům, schvaluje výroční zprávu 
školy a další dokumenty, projednává návrh 
rozpočtu a  inspekční zprávy. Může 
předkládat podněty ředitelce školy či 
zřizovateli. Může ovšem také podat návrh 
na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

� l

Jaroslav�Drda

Systém řízení školství v Roztokách
Při	různých	diskusích	o	roztockém	školství	vychází	najevo,	
že	část	veřejnosti	nemá	úplně	přehled	o	tom,	kdo	v	této	sféře	
působí	a	jaké	má	kompetence.	Pokusím	se	to	v	krátkosti	
vysvětlit.

Rada města (Rm)
plní úkoly zřizovatele

Školská komise
Poradní orgán RM

Složená z odborníků 
navržených 

jednotlivými stranami 
zastoupenými 

v zastupitelstvu města

Nemá rozhodovací 
pravomoci

Školská Rada
Umožňuje rodičům, 

pedagogům  
a zřizovateli podílet se 

na správě školy Úřad města, 
odděleNÍ ŠkolstVÍ

komunikační prostředník

město 
zřizovatel  

MŠ, ZŠ, ZUŠ

MŠ ZŠ ZUŠ
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3. Škola poskytuje svým žákům dlouho-
dobou kvalitní přípravu k přijímacímu 
řízení na střední školy. 
Škola cíleně pomáhá žákům v přípravě na 
přijímací zkoušky v rámci vyučování i 
mimo ně. Pomocným ukazatelem je pro-
centuální úspěšnost absolventů v přijíma-
cím řízení na SŠ včetně víceletých gymnázií. 

4. Škola vytváří pro žáky přátelské a  in-
spirativní prostředí, ve  kterém se cítí 
bezpečně.
Pedagogové komunikují se žáky přátelsky, 
projevují k nim empatii a inspirují je k roz-
víjení jejich předpokladů. Škola má zpra-
cován systém úrazové prevence, systém 
prevence rizikového chování a  pravidla 
postupu v  případě signálů o  rizikovém 
chování, na které okamžitě reaguje. 

5. Pro výuku jsou používány moderní vý-
ukové metody. 
Předmětové komise dbají na využívání 
různých metod výuky. Sledování metod a 
forem výuky je součástí hospitací v hodi-
nách podle plánu hospitací; výsledek sle-
dování je souhrnně vyhodnocován a jsou 
přijímána systémová opatření k dalšímu 
zkvalitňování výuky.  

6. Škola naplňuje heslo „škola pro všech-
ny“, žádné dítě není žádnou formou vy-
čleňováno.
Škola vytváří pro všechny žáky rovné příle-
žitosti vzdělávání. Nerozděluje žáky do tříd 
s  odlišným obsahem vzdělávání. Škola 
v  rámci svých materiálových a  prostoro-
vých možností poskytuje specifickou pod-
poru žákům, kteří ji potřebují. Individuál-
ní vzdělávací plány jsou včas zpracovány, 
bezezbytku naplňovány a respektovány.

7. Všichni pedagogové jsou zapojeni 
do systému celoživotního vzdělávání po-
dle pravidelně aktualizovaných plánů ve-
dení školy.
Vedení školy má zpracován plán dalšího 
vzdělávání pedagogů včetně vlastního ma-
nažerského a pedagogického rozvoje. Ten-
to plán je průběžně plněn, kontrolován 
a aktualizován v  souladu se strategickými 
cíli školy.

8. Škola komunikuje s rodiči jako s rov-
nocennými partnery. 
Pedagogové a  vedení školy komunikují 
s  rodiči zdvořile, podle zásad „Desatera“. 
Případné stížnosti se škola snaží vyřešit 
bezodkladně na půdě školy tak, aby nebyli 

rodiče nuceni posílat stížnosti na ČŠI a zři-
zovateli.

9. Škola těsně spolupracuje se zřizovate-
lem v  souladu se zásadou otevřenosti 
a vzájemné důvěry.
Škola a zřizovatel se navzájem neprodleně 
informují o všech podstatných skutečnos-
tech. Zřizovatele zastupuje člen rady, který 
má školství v gesci. Oficiální žádosti na zři-
zovatele (radu města) posílá škola pro-
střednictvím příslušného oddělení MÚ 
včas podle předem známého harmonogra-
mu jednání rady města. 

10. Škola v rámci materiálních a prosto-
rových podmínek průběžně realizuje 
inovace, aktivně k tomu vyhledává a zís-
kává dotace z vnějších zdrojů.
Inovace jsou součástí strategického plánu 
školy. Vhodné dotační tituly jsou průběžně 
sledovány a využívány.  l

vladimíra�Drdová
radní	pro	školství		
a	sociální	věci

VIZITKY, LETÁKY,
PLAKÁTY, BANNERY,
BROŽURY
objednejte on-line,
vyzvedněte
osobně
na Suchdole

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?

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

777 208 491 · info@har.cz
www.har.cz

SLEVA 40 % z montáže.
Po předložení 
tohoto inzerátu

stejné IČO
stejná adresa
stejný kontakt26 let

Kvalitní a odborná montáž 

přímo od výrobce!
Záruka 36 měsíců!

inzERcE
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téma měsíce

A  je to tady. Prázdniny utekla jako voda. 
A  byly to jedny z  nejdelších prázdnin. 
Vzhledem ke  školským stavbám se nám 
začátek roku posunul až na 9. 9. 2019. Díky 
tomu máme v Roztokách rozšířenou školní 
jídelnu a 2 nové třídy nad ní. Stávající ža-
lovská budova získala novou elektroinsta-
laci a původní budova, díky kompletní re-
konstrukci, 2 nové kmenové třídy, krásnou 
novou kuchyň s jídelnou a výtvarný ateliér. 

Máme 39 kmenových tříd, čímž se řadí-
me mezi největší základní školy v České 
republice. Někteří pedagogové odešli, 
jiní přišli. Poprvé do  školy nastoupili 
žáčci pěti prvních tříd. Tento rok bude 
posledním pro tři třídy deváťáků, kteří se 
vydají za dalším vzděláváním někam dál 
do světa.

Jsme plni očekávání, co nám tento školní 
rok přinese. Buďme k sobě slušní, korektní, 

tolerantní, hledejme společné cesty, hledej-
me řešení a neobviňujme se navzájem.

Přeji všem žákům, rodičům, pedagogům 
i nepedagogickým zaměstnancům školy, ať 
je tento školní rok pro nás všechny úspěš-
ný, plný nových zážitků i zkušeností.
Buď dobrý! Škole zdar!

� l

Školská rada

Škola má být přátelské místo, kde se děti 
cítí dobře a  kam rády chodí. Nebojí se 
s problémy přijít za učiteli a získat radu či 
pomoc. Místo, kde se budou rozvíjet jejich 
dovednosti a kompetence. Fakta a znalosti 
jsou nutným základem, ale to, co je stejně 
důležité, je schopnost s fakty pracovat, ro-
zumět jim. Pochopit text, interpretovat jej 
a kriticky zhodnotit. Talent dětí, u každého 
jiný, bude rozvíjen. Každé dítě dostane 
podporu, kterou potřebuje, aby školu 
zvládlo. Děti budou umět pracovat v týmu, 
prezentovat se a také přijímat kritiku a vy-
rovnávat se stresem. 

Učitelé budou znát nejnovější učební po-
stupy a  nebudou dětem pouze diktovat 
do sešitu látku, ze které je budou mechanic-
ky zkoušet. Sami budou mít chuť se dál 
vzdělávat a budou předávat dětem to nejdů-
ležitější – totiž schopnost se učit po celý ži-
vot. Svět se mění a bude jiný. Nejde o změ-
ny klimatu, jde o technologický vývoj, jenž 
promění způsob výkonu práce, pracovní 
pozice, ale i společnost jako takovou. Často 
za život vystřídají lidé několik různých po-
volání a budou se muset stále učit.
Přál bych si, aby škola bylo otevřená rodi-
čům a  veřejnosti. Rodiče mají učiteli po-

máhat a  podporovat jeho autoritu. Učitel 
naopak musí brát rodiče jako partnery – 
nebát se s nimi mluvit a řešit věcně problé-
my. Škola má využívat potenciálu rodičů – 
vtahovat je do výuky a školních projektů. 

Město bude vědět, kam se chce škola 
rozvíjet, jaké konkrétní plány má a co je 
od města jako zřizovatele žádáno. Společ-
ným tématem nebude pouze oblast inves-
tic, ale zejména cesta ke kvalitní škole. 

Proto, aby se tyto myšlenky daly realizo-
vat, je potřeba udělat něco, co je v naší spo-
lečnosti čím dál tím vzácnější – mluvit 
spolu a poslouchat se. Z roční zkušenosti 
člena školské komise mi nejvíce vadí ona 
hra na „my“ a  „ oni“. A  je v  celku jedno, 
kdo je kdo – stejně jsme to ve  výsledku 
všichni, kteří v Roztokách žijeme.

Protože nový školní rok je novým začát-
kem, přál bych si, abychom začali hledat 
společnou cestu, jak udělat roztockou ško-
lu ještě lepším místem pro naše děti. �

� l

Jaromír�Beran

Nový školní rok – nový začátek? 
začíná	nový	školní	rok.	Děti	se	povětšinou	těší	na	kamará-
dy,	na	oblíbené	učitele	a	smiřují	se	s	realitou	každodenního	
režimu	po	prázdninové	„svobodě“.	Učitelé,	snad	trochu	od-
počinutí,	se	pouštějí	do	své	nelehké	práce.	Pro	mě	jako	otce	
dětí,	které	již	brzy	začnou	chodit	na	naši	základní	školu,	
a	člena	školské	komise	rady	města	je	to	chvíle	pro	úvahu	nad	
školou,	do	níž	bych	si	přál,	aby	roztocké	děti	chodily.	zda	je	
toto	přání	již	naplněno,	nebo	nás	čeká	kus	práce,	abychom	se	
k	němu	dostali,	nechávám	na	laskavém	posouzení	čtenářů.	

Tak	tfuj	tfuj	tfuj,	ať	nám	ten	školní	rok	dobře	začne!		
„...	a	pravou,	Štěpánku,	pravou!“	Tento	text	jsem	psala		
před	dvěma	měsíci.	Jako	by	to	bylo	včera…

 3.	Komunikujte	s	rodiči	přímo,	ne	
prostřednictvím	dítěte.

 4.	Berte	dítě	jako	plnoprávnou	součást	
učitelsko–rodičovské	debaty	o	něm.

 5.	nevnímejte	každý	dotaz	či	kritiku	
jako	osobní	útok.

PRo Rodiče:

 1.	nedívejte	se	na	učitele	jako	
protivníka,	ale	spolupracovníka	při	
výchově	dítěte.

 2.	nejednejte	s	ním	jako	s	peda-
gogickým	sluhou	a	respektujte	
jeho	odbornost.

 3.	Přicházejte	do	školy	raději	se	
zdvořilým	dotazem,	ne	s	odhodlá-
ním	bojovat.

 4.	Ověřujte	si	informace	od	svého	
dítěte,	bývají	často	zkreslené.

 5.	nepomlouvejte	nikdy	učitele	
svých	děti	a	rozhodně	ne,	když	to	
mohou	slyšet.		 l

Petra�kazdová,�DiS.
předsedkyně	školské	
rady	při	zŠzB
skolska.rada@zszb.cz

Desatero�pro�rodiče�a�učitele�
5 rad pro rodiče a 5 rad pro učitele, 
jak dobře zvládnout vzájemnou 
komunikaci a spolupráci

 
PRo učitele:

 1.	Mluvte	s	rodičem	jako	s	rovno-
právným	partnerem,	respektujte	
jeho	důstojnost.

 2.	Vnímejte	rodiče	jako	„experta“,	
který	nejlépe	zná	své	dítě.
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Události, která spustila dějinné procesy 
s  vážnými a  dlouhodobými důsledky pro 
země Koruny české. S  určitou nadsázkou 
lze říci, že její dozvuky pociťujeme ještě 
dnes, i když si to bezprostředně neuvědo-
mujeme. Ve své fatálnosti by se dala první 
pražská defenestrace přirovnat k  sarajev-
skému atentátu 28. června 1914, který roz-
poutal peklo, v  němž zhynul starý svět, 
a který vydláždil cestu k dalším ukrutnos-
tem krvavého 20. století.

Brutální�ouvertura�ve�vratislavi
Předehrou krvavé pražské neděle 30. čer-
vence 1419 byla o rok dříve vzpoura cechů 
proti městské vládě ve  Vratislavi, tehdy 
součásti Koruny české. 18. července roku 
1418 vtrhli rebelové na  radnici, vyvlekli 
ven sedm konšelů včetně purkmistra a bez 
milosti je usmrtili. Rebelové dále vyplenili 
radnici, zničili městský archiv, ukradli fi-
nanční hotovost a  propustili vězně. Král 
Václav IV. kupodivu vzbouřence nepotres-
tal, ale naopak se výsledkům vzpoury pod-
volil, byť dohledem ve  slezské provincii 
ustanovil několik svých příznivců. Prece-
dent byl ovšem na světě.

kněz�a�revolucionář�
Jan�želivský
Duchovním vůdcem kališnických pražanů 
byl v té době radikální kněz Jan Želivský, bý-
valý premonstrát ze želivského kláštera, ka-
zatel od  Panny Marie Sněžné na  Novém 
Městě pražském. Charismatický řečník, kte-
rý strhával davy, muž, jenž se nebál postavit 
se do čela zfanatizovaných davů. Byl před-
stavitelem radikálního chiliasmu (očekávají-
cí brzký konec světa) a českého mesianismu, 
považuje české země za místo druhého pří-
chodu Krista a Prahu za ohnisko, z něhož se 
rozšíří obnovené křesťanství do celé Evropy. 

Želivský prosazoval asketický, vážný 
způsob života, pokoru a  střídmost a  ještě 
mnohem radikálněji než jeho předchůdce 
a vzor M. Jan Hus brojil proti lži, lichvě, ha-
zardním hrám, smyslnosti a přepychu. Pla-
menně kázal i  proti „přivandrovalým 
Němcům“, mnišským žebravým řádům 
a kšeftování s ostatky svatých.

Šokovaný�král�václav
Mezitím došlo k mimořádnému incidentu, 
kdy král Václav, vracející se z  bohoslužby 
u sv. Apolináře, byl na ulici obklíčen davem 
a  zemanem Mikulášem z  Husi mu byly 
předloženy kališnické požadavky. Šokova-
ný král razantně reagoval. Mikuláše z Husi 
vypověděl z  Prahy a  vyměnil celou novo-
městskou radu, kterou činil za  situaci od-
povědnou. Ke všemu tak ještě učinil provo-
kativně 6. července, tedy v den vzpomínky 
na mučednickou smrt M. Jana Husa. 

Na problém bylo zaděláno. Noví konšelé, 
většinou katolíci, v čele s purkmistrem J. Po-
divinským, pozavírali několik husitských 
předáků a zakázali veřejná procesí.

S  touto situací se však husité odmítali 
smířit a plánovali velká shromáždění lidu 
se snahou znovu dosadit své předáky 
na Novoměstskou radnici, a to i násilím.

První�pražská�defenestrace
Zlomové události neděle 30. července za-
čaly ranní mší v  kostele P.  Marie Sněžné, 
kde J. Želivský plamenným kázáním pro-
budil ve  věřících bojovného ducha. Poté, 
třímaje v rukou žerď se schránou s hostií, 
se postavil do čela zástupu, který se vydal 
ke  katolickému (dříve kališnickému) kos-
telu sv. Štěpána. Ozbrojený dav vtrhl 
do  kostela, kde právě probíhala mše, vy-
hnal faráře a  zdevastoval faru. Opojeni 
tímto vítězstvím se husité vydali Žitnou 
ulici na  dnešní Karlovo náměstí k  Novo-
městské radnici. Zástup se dožadoval pro-
puštění svých druhů držených zde v šatla-
vě. Když to přítomní radní odmítli, zavelel 
profesionální voják a člen královské ochra-
ny (!) Jan Žižka k útoku davu na  radnici. 
Jeho výsledkem bylo (14?) zabitých konše-
lů a úředníků, když je vzbouřenci vycháze-
li z oken a dav je před očima Jana Želivské-
ho, třímajícího tělo Páně, na  ulici oštěpy, 
meči a  sudlicemi brutálně zamordoval. 
Patnáctého radního Navaru dopadli husité 
až o  dva roky později v  Českém Brodě 
a upálili ho v sudu! Vojenská jízdní jednot-
ka dorazila k radnici se značným zpoždě-
ním, a tak nemohla (či nechtěla?) masakru 
již zabránit. Až padesát let po této události 
se objevuje hypotéza, později hojně zpopu-

larizovaná, že dav rozlítil kámen hozený 
z oken radnice po Želivském s monstrancí. 
Tento „mord veliký“, jak to formuloval sta-
rý kronikář, odsoudily katolické i umírně-
ně kališnické kruhy a  pět staletí se vedly 
vášnivé spory o  tom, zda šlo o akci živel-
nou (viz Fr. Palacký), nebo dobře zorgani-
zovanou (Josef Pekař). Účast kněze Jana 
Želivského na  tomto krveprolití však již 
tehdy vyvolala vlnu zděšení a  pohrdání 
a byl označován jako „krvavý kněz“.

Buď jak buď, pražská defenestrace  
30. července roku 1419 zažehla plamen hu-
sitské revoluce s  potoky krve a  utrpení 
na všech stranách patnáctiletého konfliktu. 

epilog
Král Václav IV. pobýval v době defenestra-
ce na Novém Hrádku u Kunratic. Po obdr-
žení zprávy o  novoměstském krveprolití, 
které chápal jako ozbrojenou vzpouru pro-
ti svému majestátu, prý propadl záchvatu 
zuřivosti a přísahal (snad s dýkou v ruce), 
že vyhladí všechny husity včetně jejich 
kněží. Po několika dnech však, kdy naopak 
upadl do stavu psychické ochablosti a de-
prese, projevil vůli s vůdci převratu jednat, 
a  dokonce schválil složení nové městské 
reprezentace. 8. srpna si však začal stěžovat 
na bolest v  levé ruce, dostavilo se prudké 
zvracení a vpodvečer 16. srpna král Václav 
„s  velikým křikem a  řevem takřka lvím“, 
jak píše kronikář, zemřel. 

Pod dojmem smrti královské autority 
vzal již následujícího dne husitský dav 
spravedlnost do svých rukou a veškerá zlo-
ba se obrátila proti katolickým kostelům, 
farám a  klášterům (a  ovšem i  nevěstin-
cům), nastalo období brutálního obrazo-
borectví, a  co hůře – vypukla občanská 
a náboženská válka expandující i do  sou-
sedních zemí.

Jan Želivský se stal v této době již nejen 
ideovým, ale i politickým vůdcem radikál-
ních husitů, zejména chudiny. Ve svých ru-
kou soustřeďoval stále větší moc. Od  čer-
vence 1421 se stal faktickým vládcem, 
diktátorem obou měst pražských. I když má 
nepochybnou zásluhu na vítězství pražanů 
pod velením Jana Žižky z  Trocnova nad 
vojsky krále Zikmunda v roce 1420 na vr-
chu Vítkově před pražskými hradbami, po-
stupně se stal i umírněným husitům nepo-
hodlným.

9. března roku 1422 byl Jan Želivský po-
zván na staroměstskou radnici k jednání, 
byl zde ale i  se svými stoupenci zajat, 
rychle odsouzen k smrti a na dvoře radni-
ce sťat.

l

Stanislav�Boloňský

Osudové devítky
Výročí, na které bychom neměli zapomenout
(600 let od první pražské defenestrace)
Poněkud	ve	stínu	50.	výročí	prvního	kroku	člověka	na	Měsíci	(20.	července)	
a	půlstoletí	od	brutálního	rozehnání	demonstrace	k	1.	výročí	okupace	Českoslo-
venska	vojsky	Varšavské	smlouvy	(21.	srpna)	zůstalo	významné	kulaté	výročí,	
600	let	od	první	pražské	defenestrace.
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Léta Páně 1376 získává sňatkem se zámož-
nou vdovou Markétou roztocké panství 
Eberhard z Mühlhausenu a Remeše. Po je-
jich smrti získává o  pět let později tento 
majetek jeho bratr Reinhard, zámožný 
pražský staroměstský měšťan a  konšel, 
který ho další koupí rozšířil a provedl zá-
sadní asanaci staré tvrze. Prakticky vysta-
věl novou palácovou stavbu, z  níž se 
do dnešních dnů zachoval jen gotický ar-
kýř, zakončený štíhlou věží. Zdá se, že by 
Reinhard mohl být i  donátorem nástěn-
ných maleb v  presbytáři kostela sv. Kli-
menta na  Levém Hradci, které nesou 
nápadnou podobnost s evangelisty vyma-
lovanými na klenbě arkýře. Po jeho smrti 
zdědil roku 1403 roztocké panství jeho syn 
téhož jména. 

Roztocké�Brnky�
„na�věčné�časy“
Z roku 1416 se nám zachovala zpráva o spo-
ru Reinharda (syna) s opatem břevnovského 
kláštera o louku u Brnek na druhém břehu 
Vltavy. Soud rozhodl ve prospěch Reinharda 
výrokem, který by měl viset na roztocké rad-
nici. „Tato louka, jak je ohraničena, nadále 
a na věčné časy (!) musí patřit zmíněnému 
Reinhardovi, jeho dědicům a vůbec majite-
lům téhož statku v Roztokách“. Dodávám, že 
patřila Roztokám až do roku 2007, kdy se jí 
naše zastupitelstvo, spolu s dalšími pozem-
ky, vzdalo ve prospěch obce Zdiby (pozn. 1).

Když vpadla v rámci křížové výpravy v čer-
venci 1420 vojska krále Zikmunda do Čech, 
zbudovala si své tábory za Bruskou, na Let-
né a  u  Ovence (dnes Bubenče). Jak bylo 
ve středověku zvykem, nespokojili se žold-
néři jen s přípravou na válečné střetnutí, ale 
vyráželi i do okolních vesnic rabovat provi-
ant. Nemáme sice žádné zprávy o  tom, že 
by dorazili i do Roztok, ale je to možné, až 
pravděpodobné. V  této dramatické době 
majitel roztockého zboží Reinhard 
z Mühlhausenu, který náležel k příznivcům 
Zikmunda, raději opustil Čechy a odebral 
se do klidnějšího exilu. Roztockou tvrz za-
bavili následujícího roku husitští pražané 
a  předali ji do  zástavy kancléři Starého 
Města pražského Janovi z Pořešína. Konfis-
kace proběhly i  v  okolních obcích, napří-
klad v Klecanech, zabavován byl také maje-
tek klášterů.

Zanedlouho však Jan z  Pořešína zemřel 
a jeho vdova Barbora prodala zástavní prá-
vo za  pouhých 150 kop grošů pražských 
Lidéřovi z Radkovic, někdejšímu číšníkovi 
krále Václava IV. 

Ani Lidéř se z roztockého panství dlou-
ho netěšil, již v  roce 1425 zemřel a  ještě 
před smrtí postoupil svůj majetek manžel-
ce Alžbětě z  Čestlic. Ta se potom znovu 
vdala za  Záviše z  Valdštejna, čímž získal 
tento rod dočasné i  Roztoky. Majetkové 
(a mezilidské) vztahy však byly zřejmě slo-
žité, protože z nám neznámých příčin vytá-
hl 29. září 1429 staroměstský hejtman Zik-

mund z Kotenčic se žoldnéři k Roztokám. 
Tvrz oblehl a nechal ostřelovat z velké puš-
ky. Obránci se drželi tři dny, než se přesile 
vzdali. 

Polipanská�restituce
Již krátce po porážce radikálního husitské-
ho křídla v bitvě u Lipan 30. května 1434 se 
majitel roztocké tvrze a  celého majetku  
Reinhard z  Mühlhausenu vrátil do  Prahy 
a  v  ovzduší restaurace starých poměrů se 
znovu ujal správy v Roztokách. Nadto ještě 
obdržel úřad staroměstského písaře. 
Na  tom není nic divného, neboť správu 
Starého Města pražského kontrolovala sil-
ná německá menšina. Zachoval se zápis, že 
již v roce 1434 ustanovil pro kapli sv. Jošta 
v roztocké tvrzi nového duchovního.

Po  Reinhardově smrti bez dědiců pře-
chází roztocký majetek jako odúmrť králi 
Ladislavu Pohrobkovi, který ho daroval 
bojovnému šlechtici Bedřichovi z Donína. 
 l

pozn. 1) pozemky na pravém břehu Vltavy předané obci 
Zdiby mají výměru 52 527 m2.

Roztoky v době husitské

Stanislav�Boloňský

Malby na klenbě arkýře kaple sv. Jošta Gotický arkýř roztockého zámku
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Přehled pravidelných aktivit, kontakty
 pondělí:  
n�14.00–16.00 otevřen Klub seniorů, 
Havlíčkova 713, 
Helena Manhartová, tel. 733 544 075
n�14.00–15.00 Procházky po  Roztokách 
s holemi Nordic Walking – od října (sraz 
Klub seniorů), 
Blanka Humplová, tel. 776 845 466
 úterý: 
n�dopoledne Angličtina pro seniory (začá-
tečníci, pokročilí) – Klub seniorů, 
Adéla Kořínková, tel. 721 722 024
n�10.00–11.00 Tanec pro radost (taneční 
sál ZUŠ) začínáme 10. 9., 
Lucie Kárová Šrámková, tel. 603 833 786
n�14.00–15.00 Měření tlaku, cukru v krvi, 
saturace kyslíku, termíny: 3. 9., 1. 10.,  
5. 11., 3. 12. (1. úterý v měsíci), (Klub seni-
orů), Petra Zajícová, tel. 736 766 445
n�15.00–15.45 Zdravotní cvičení (Klub se-
niorů) – začínáme 24. 9., 
Vlaďka Drdová, tel. 606 893 292
n�16.00–16.45 Cvičení mozku a  paměti 
(Klub seniorů) – začínáme 24. 9., 
Vlaďka Drdová, tel. 606 893 292, 
Milada Slavatová 
 středa: 
n�dopoledne Cvičení kardiaků 
(taneční sál ZUŠ) – začínáme 2. 10., 
Blanka Humplová, tel. 776 845 466 
n�17.00–18.30 Cestopisné přednášky 
(Klub seniorů)
◆�25. 9. Paříž (Tomáš Kratochvíl)
◆�23. 10. Londýn (Tomáš Kratochvíl)
◆�20. 11. Kodaň (Tomáš Kratochvíl)
◆�18. 12. Překvapení (Tomáš Kratochvíl)

 čtvrtek: 
n�10.00–11.30 Pleteme a háčkujeme (Klub 
seniorů), – 1× za 14 dní, začínáme 3. 10., 
Andrea Pištěková, tel. 605 252 328, 
n�14.00–16.00 otevřen Klub seniorů, 
Havlíčkova 713, 
Helena Manhartová, tel. 733 544 075
n�16.00–18.00 Rukodělné dílny 
(Klub seniorů)  
◆�26. 9. Vyrábíme panenky
◆�24. 10. Dušičkové dekorace
◆�28. 11. Adventní dílna
◆�12. 12. Vyrábíme vánoční dárky 
Markéta Hrůzová, tel. 723 800 922, 
Vlaďka Drdová, tel. 606 893 292 
 pátek: 
n�16.00–16.45 Plavání v  Suchdole (nutno 
se prokázat průkazkou s platnými známka-
mi) – začátek v říjnu
 sobota: 
n�8.00–11.00 Klub paličkování (Klub seni-
orů), Pavla Sládečková, tel. 731 150 785 
n�9.00–10.30 Aby záda nebolela (zdravotní 
cvičení) termíny: 21. 9., 19. 10., 23. 11., 
7. 12. (taneční sál ZUŠ), Kamila Jiříková, 
Lenka Švecová, tel. 606 651 816

n�Cvičení v posilovně Via Vestra: 
info a zaškolení Rudolf Šimek 602 226 213
n�Vaříme, pečeme, stolujeme: 
info a termíny Klára Bryndová 773 184 680
n�Divadla: Milada Slavatová 604 249 196
n�Zájezdy: Jaroslava Pařízková 732 217 507
n�Potravinová pomoc: zájemci dejte 
kontakt do schránky u Klubu seniorů, 
nebo Vlaďka Drdová, tel. 606 893 292, 
Petra Zajícová, tel. 736 766 445

n�Pleteme a háčkujeme 
(nová klubová činnost)
Pletete rádi? Nebo se chcete teprve plést 
naučit? Pletení samotné je výborným lé-
kem na stres. Při pletení je možné se podě-
lit o své radosti i starosti a dílo se nám rodí 
pod rukama. 

Nabízíme výuku pletení i  háčkování, 
možnost zapůjčení mnoha krásných za-
hraničních publikací, moderní trendy 
a  postupy, pomoc s  překladem návodů 
z  angličtiny i  s  využíváním internetových 
pletařských zdrojů.

Pletení je vhodné pro každého, od mla-
dých po starší, od začátečníků po zkušené, 
pro ženy i muže. Můžete přijít „s prázdný-
ma rukama“ – klubíčko i  jehlice budou 
k zapůjčení.

Lektorka: Andrea Pištěková, 
tel. 605 252 328, začínáme ve čtvrtek 3. 10. 
v  10 hodin (zatím ve  14denních interva-
lech, dále dle zájmu a dohody)

n�Aby záda nebolela – praktický seminář, 
jak na bolavá záda (ukázky cviků a  jejich 
výuka) Lektorka: Kamila Jiříková, termíny: 
soboty 21. 9., 19. 10., 23. 11. a 7. 12. vždy 
9.00–10.00 hodin (taneční sál ZUŠ).

Vzhledem k  omezenému max. počtu 
účastníků, prosíme o přihlášení se předem 
(co nejdříve).
Přihlášky a informace: 
Lenka Švecová, tel. 606 651 816, 
lenka.svecova@sim.cz
� l

vladimíra�Drdová
předsedkyně	zO	SPccH	Roztoky

Svaz postižených civilizačními chorobami

 

POZVÁNKA
 

 

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.

  

základní organizace Roztoky

 pořádá 

                                           

ČLENSKOU SCHŮZI

                              
  

v jídelně Základní školy Roztoky

 

 

Účast přislíbili vrcholní představitelé města 

 
 

Za výbor SPCCH Roztoky vás k účasti zve

 
                                                                     

Vladimíra Drdová

 
                                                                        

předsedkyně SPCCH Roztoky

 
  

 
 

 
1. Zahájení
2. Slovo mají hosté
3. Zpráva členů výboru o činnosti v roce 2018, 
    
4. Zpráva kontrolní komise za rok 2018
5. Zpráva o hospodaření za rok 2018 
    a návrh rozpočtu na rok 2019
6. Usnesení
7. Diskuse (návrhy, podněty a připomínky)

v úterý 16. dubna 2019 od 16 hodin

a pracovnice sociálního oddělení městského úřadu

a plán činnosti na rok 2019, nové a připravované akce  

Program:

Město Roztoky  
slaví 30 let svobody
V neděli 17. listopadu se odpoledne 
setkáme na Tyršově náměstí, trochu 
zavzpomínáme a  trochu se zapo-
sloucháme do  (jistě dobré) muziky. 
Podrobnější pozvánku přinese říj-
nový Odraz. Možná nebude od věci 
tiše večer postát u  desky připomí-
nající oběti nesvobody u  vojáka 
na  Školním náměstí. Seriál článků 
vážících se k výročí pádu komunis-
mu jistě přinese i Odraz. 
V  sobotu, v  předvečer výročí, se 
s mnoha spoluobčany našeho města 
zřejmě potkáme na Letné.

Všechny tyhle potřebné a  úcty-
hodné akce mohou být propojeny 
jednou věcí. Logem, které k výročí 
listopadu 1989 vytvořil náš spolu-
občan pan Bogdan Tkaczyk. Patří 
mu dík, stejně jako autorovi nápa-
du, panu Hanymu Farghali. Logo 
se podle rozhodnutí městské rady 
objevuje v  různé formě i  na  ak-
cích, které jsou podpořeny měst-
skými granty, a to až do jara příš-
tího roku.

Tomáš Novotný  
místostarostaLogo v různých variantách naleznete na www.roztoky.cz/povinna-publicita
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Vážení rodiče, taneční studio HOLLABELLA od září pokračuje v kurzech 

 TANEČNÍ A POHYBOVÉ PRŮPRAVY 

                         pro vaše 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 17. 9. 2019 

  17:30– 18:15 děti 3 – 12 let 

 

Dle počtu zájemců dojde k rozdělení do skupin dle věku. Budou-li dvě skupiny, tak bude začátek pro 

menší v 17:00 a pro větší v 18:00 ☺. 

 

Dále srdečně zveme ženy bez rozdílu věku na kurz BŘIŠNÍHO TANCE ☺. 

 

Kdy?  úterý od 17. 9. 2019, 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 ☺ 

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 

 

 
 
 
 
 
 
  

sobota 
21. září 

Pojďme společně  
uklidit Tyršovo náměstí! 

Sraz v 10 hodin 
na „Tyršáku“ 

S sebou odhodlání, dobrou 
náladu, pracovní rukavice a pití. 
 
 
Organizuje Cesta pro město 

V rámci cyklu       Evropská města

Tomáš        

středa 25. září 2019 v 17 hodin

Klub seniorů, Havlíčkova 713, Roztoky

vstupné 50 Kč

P ŘÍŽA
Kratochvíl na cestách

s fotoparátem 

CESTOPISNÉ    SETKÁNÍ
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Poděkování
chtěla	bych	touto	cestou	poděkovat	všem,	kteří	mi	byli	nápomocni	
při	řešení	různých	záležitostí	spojených	s	vyřizováním	pozůstalosti	
po	rodině	Dolejškových,	především	panu	Josefu	Sládkovi	a	Tech-
nickým	službám	města	Roztoky,	paní	Anně	Pösingerové	a	ivaně	
Korunkové	z	Odboru	vnitřních	a	sociálních	věcí	MÚ	a	zaměstnan-
cům	Středočeského	muzea	v	Roztokách	u	Prahy.		 l

Blanka�Andersson,�Göteborg

Martin je stálicí roztocké komu-
nální politiky už od revoluce. To 
zaujetí věcmi veřejnými na něm 
obdivuji, i když tu a tam se ná-
zorově rozcházíme. Ale vždy 
tak, abychom se – dva veteráni 
v  roztockém zastupitelstvu – 
dovedli zase sejít. 

Poznali jsme se před třiceti 
roky v  Občanském fóru. Laci-
ným můstkem se přehoupnu 
k fóru jinému. Nikdy mi nevymi-
zí z paměti jeho extrémně krátké 
kalhoty dominující pódiu roztoc-
kého kina v  okamžiku, kdy byl 
Martin zvolen v dávných devade-
sátých letech prvně starostou. 
Vzpomínalo se na to i v Odrazu 
už několikrát, tak jen pro nové 
spoluobčany vysvětlím, že to ne-
byly kraťasy, ale nohavice vytaže-
né kvůli jisté nervozitě do vprav-
dě havlovského rozměru…

Pominu-li rodinu a  radost, 
kterou Martinovi bezesporu 
dělají děti a  vnoučata, vím 
spolehlivě ještě o  další lásce 
a možná vášni: skautingu. Za-
pojil se naplno hned po  listo-
padu 1989 a  skautuje dodnes. 
Ve chvíli, kdy čtete tyhle řádky, 
plánuje určitě Martin už další 
tábor v jižních Čechách u Kap-
lice.

Přeji Martinovi zdraví, elán 
a pevnou vůli. Té má bezespo-
ru dost – vždyť se dokázal v ži-
votě právě sedmdesát roků tr-
vajícím poprat s  mnohými 
těžkostmi!

Nepochybuji o  tom, že po-
dobná přání přilétla k milému 
kolegovi z  mnoha stran. Tak 
tedy – všechno dobré, Martine!

l

Tomáš�novotný

Workshop s O2 chytrou školou 
pro seniory
Naše Základní škola Zdenky 
Braunerové se zapojila do pro-
jektu O2 chytrá škola a  jednou 
z aktivit projektu je setkání „Jak 
na internet“ pro seniory.

Od  října proběhne 5 setkání 
během školního roku (vždy 2 ho-
diny, tj. 90 minut). Aktivity bu-
dou zaměřeny na práci a využití 
digitálních technologií.

S čím se seznámíte?
Například:
n�Co nabízí Google
n�Práce a využití tabletu, práce 
s dotykovým telefonem
n�Internetové bankovnictví – 
bezpečné ovládání
n�Nakupování online

n�Poradna – s  čím potřebuji 
poradit
Lekce povede zkušený lektor se 
svými spolupracovníky, žáky  
8. a 9. ročníku, kteří mají velmi 
dobré zkušenosti a  znalosti 
s ICT.

Setkání budou probíhat 
v odpoledních hodinách v bu-
dově Základní školy v  Rozto-
kách. Pracovat budete moci 
na počítačích či tabletech školy 
nebo bude možné si nosit vlast-
ní tablet, notebook či dotykový 
telefon.
Přihlášky a informace: 
Marie Bartulíková, 
tel. 736 419 287, 
e-mail: marie.bartulikova@zszb.cz
Těšíme se na vás ve škole.� l

Marie�Bartulíková

Laudatio pro Martina

Jak na internet  

někdejší	dlouholetý	roztocký	starosta,	dnešní	radní,	skaut	
a	roztocký	patriot	Martin	Štifter	se	zkraje	července	dožil	
sedmdesáti	let.	

inzERcE

Kurzy tvůrčího psaní
N O VĚ  V  R O Z T O K Á C H  U  P R A H Y

 www.KurzyPsani.cz
klara.dvorakova@gmail.com, tel. 604 105 231

Dlouhodobý kurz od 17. října 2019
Víkendové 2. - 3. 11. nebo 25. - 26. 1.
Lektorka kurzu: Klára Dvořáková 
(blogerka Olívie Úžasná)
 
Přihlaste se, blíž už to mít nebudete;)
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Překvapivá volnost

Stabilní pevný 5G internet bez 
závazku a datových limitů na 
vás počká doma. Nyní s parádní 
slevou a praktickým dárkem na 
výlet. Akce platí do 31. 10. 2019

800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz

Výlet 
nepočká

50 %
sleva na 

čtvrt roku

Ověřte si pokrytí  
a získejte slevu.
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KULTURA

BELETRiE

Collins, R., Mánie: sex, drogy a literatura
Davis, L., Nepřítel v domě 
Niedl, F., Skleněný vrch
Janečková, K., Unesená 
Lukášková, M., Panda v nesnázích 
Marsh, J., Salon Eliott
Macomber, D., Až vysvitne slunce
Hanišová, V., Houbařka
Lanczová, L., Těžká noc
March, M., Hledám Colina Firtha
Gablé, R., Hlava světa
Prokop J.B., Marie Terezie: symfonie života 
velké císařovny 

DETEKTiVKY

Cross, N., Pohřeb
May, P., Ochráním tě 
Klevisová, M., Sněžný měsíc
Sigurđardóttir, Y., Katarze

Pospíšilová, J., Malovaná pýcha 
Pollock, D., Nebeská hostina 
Green,  C., Sousedky 

PRO	DěTi

Garner, A., Čarovný kámen Brisingamenu
Guterson, B., Hotel Winterhouse
Kesslerová, L., Emily Vichrná a loď ztrace-
ných duší
Santiago, R., Záhada sedmi gólů do vlastní 
branky 
Wechterowicz, P., Nerozluční přátelé 
Bula, O., Jak tukoni zachránili strom
Steveson, N., Záleskautky

nAUČnÁ

Coufalová, E., Šití: Burda style
Ludvík, J., Fotograf duší
Obama, M., Můj příběh 
Valkounová, T., Nejlepší hry z lesních školek 

Brunning, A., Proč pláčeme při krájení ci-
bule?
Bajerowicz, K., Strom

PROgRAM	V	zÁŘí

n�11. 9. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15) 
s knížkou Jsi úžasný
n�20. 9. Deskovky s turnajem ve hře Gobitt
n�25. 9. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15) 
s Krysáky 
n�1. 10. Smích s  Davidem Zahradníkem 
(18.30)

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 
Tereza�náhlovská

Městská knihovna informuje
nabízíme	vám	výběr	z	novinek,	zakoupených	do	městské	knihovny	během	měsíců	července	a	srpna	2019.

Divadelní Studio Bouře se letos poprvé 
vypravilo na  venkovní scénu nádvoří 
roztockého zámku. Hvězdná obsazení 
dvou činoherních her – Intimních příbě-
hů z ráje a Smím prosit Studia Bouře, za-
plnila nádvoří návštěvníky z  Roztok 
i blízkého okolí. Počasí nám přálo, a tak 
vše mohlo začít. Vedle pánů herců Ro-
berta Jaškówa, Jana Révaie, Igora Bareše 
a Petra Pěknice dodala na divadelním zá-

žitku obou příběhů neméně zvučná jmé-
na dam – Kateřiny Janečkové a Jitky Jež-
kové.  

Mile mě překvapilo, kolik známých tváří 
z  řad starších spoluobčanů jsem na  obou 
představeních potkala. 

Díky Středočeskému kraji za skvělý ná-
pad i  zajištění celé akce. Díky za  lidové 
vstupné, za které si mohl kulturní zážitek 
dopřát skutečně každý.

Těším se a věřím, že první ročník Středočes-
kého kulturního léta na roztockém zámku 
byl první povedenou vlaštovkou a na příští 
rok už se můžeme všichni těšit.  l

Středočeské kulturní léto na roztockém zámku 

Marie�Dvořáková�

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
ŽÁKŮ ZŠZB

Z WORKSHOPU ATTILY ZINČAKA

 3.—6. 10. 2019
NA PŮDĚ STŘEDOČESKÉHO MUZEA

V ROZTOKÁCH U PRAHY, P. O.

SALÓN
ZDENKY

BRAUNEROVÉ Z. S.
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KULTURA

kulTuRní�kAlenDáRiuM�–�září–říJen
5.	4.	–	3.	11. J.	B.	Foerster	–	hudební	skladatel	z	okruhu	zdenky	Braunerové.		

Výstava
Středočeské		
muzeum,	Roztoky

26.	4.	2019	–	26.	1.	
2020 zachuchleno		–	příběh	animace/animace	příběhu Středočeské		

muzeum,	Roztoky

13.	9.	–	1.	12. Kněžna	sv.	Ludmila	–	Střední	Čechy,	kolébka	národních	patronů.		
Výstava

Středočeské	muzeum,		
Roztoky,	historický	sál

14.	9.
So

Slavnosti	pravého	a	levého	břehu	2019.	
Od:	14.00	hod. Přívoz	Roztoky,	Klecany

14.	9.
So

Vysočany	v	Roztokách	–	stálá	expozice	modelové	železnice.		
Od:	10.00	do	17.00	hod.

Klubovna	KŽM,		
druhá	nádražní	budova,	Roztoky

15.	9.
ne

Svátky	hudby	–	Jan	Mach	a	Filharmonický	komorní	orchestr.		
Od:	17.00	hod.

Středočeské		
muzeum,	Roztoky

15.	9.
ne

Svatoludmilská	pouť.		
Od:	10.00	hod. Levý	Hradec

20.	9.
Pá

Deskohraní.		
Od:	15.00	hod. Městská	knihovna,	Roztoky

21.	9.
So

Ukliďme	svět	2019	–	pojďme	uklidit	společně	Tyršovo	náměstí.		
Od:	10.00	hod. Tyršovo	náměstí,	Roztoky

25.	9.	
St

Hravé	čtení	s	Adélou,	knížka	Krysáci.		
Od:	16.15	hod. Městská	knihovna,	Roztoky

1.	10.
Út

Smích	–	je	vědecky	ověřeno,	že	každý	se	dokáže	smát	bez	použití	humoru.	Vstupné	dobrovolné.	
Od:	18.30	hod. Městská	knihovna,	Roztoky

5.	10.
So

Bleší	trh	u	kostela.		
Od:	9.00	do	15.00	hod. Louka	u	kostela,	nám.	5.května,	Roztoky

9.	10.
St

Hravé	čtení	s	Adélou,	knížka	Mezi	brášky.		
Od:	16.15	hod. Městská	knihovna,	Roztoky

10.	10.
Čt

grafologie	aneb	co	nám	řekne	písmo	–	seminář,	vstup	zdarma.		
Od:	17.30	do	19.30	hod. Městská	knihovna,	Roztoky

12.	10.
So

Vysočany	v	Roztokách	–	stálá	expozice	modelové	železnice.		
Od	10.00	do	17.00	hod.

Klubovna	KŽM,		
druhá	nádražní	budova,	Roztoky

23	.10.
St

Hravé	čtení	s	Adélou,	tentokrát	s	Bubáky	z	Pampelic.			
Od:	16.15	hod. Městská	knihovna,	Roztoky

KLECANYROZTOKY UHOLIčKYZDIBYÚNěTICEPRAHA-SUCHDOL

POřÁDAJÍ MěSTA: VE SPOLUPRÁCI S: SPONZOři: PARTNEŘI MěSTA ROZTOKY

PARTNEřI MěSTA KLECANY S PODPOROU:

OD 14.00 HOD. 

KAROLÍNA KAMBERSKÁ
-ŘÍKADLA A KŘIKADLA 

OD 15.40 HOD. 

SLAPDASH ROCKABILLY
OD 17.00 HOD.

Michael Londesborough
OD 18.45 HOD.

JAN VANČURA A PLAVCI
J.H. IRENA BUDWEISEROVÁ 

OD 20.45 HOD. 

N.O.H.A.
OD 23.15 HOD. 

Made By Zero

OD 13.30 HOD. 
PRAVÝ HRADEC
OD 14.50 HOD. 
THE AUXILIARY VOID
OD 15.50 HOD. 
PETR NIKL A LAKOMÉ 
BARKY – SIBYLINY
od 17.20 hod.
Sandonorico
od 18.25 hod.
AERIAL SILKES
od 19.45 hod.
SUNFLOWER CARAVAN
od 22.30 hod.
KLÁRA AND THE POP
od 23.45 hod.
KDOTOŘEK

Levý bŘeh pravý bŘeh

>> ZÁVODY DO VRCHU KLECANSKÉHO 
>> NOHEJBALOVÝ TURNAJ 

<< ~ >>SHAMANIAC 
~15.30 SESKOK PARAŠUTISTŮ DO VLTAVY 

~16.30 ZÁVODY DRAČÍCH LODÍ ~21.50 OHŇOSTROJ

>>  PRAVÝ HRADEC  • STřEDISKO HAVRAN 

<<  ÚNĚTICKÉ RYBIČKY • KOLÁČE OD LASÍKŮ  
• ÚNĚTICKÉ PIVO  • DOLSKÁ MEDOVINA  

• ZÁBAVA PRO DĚTI A MLÁDEž  
• DALŠÍ OBČERSTVENÍ

www.slavnostibrehu.cz

14. 9. 2019
u přívozu 

Roztoky - klecAny

inzERcE



ODRAZ  měsíčník Roztok a Žalova24

NÁZORY A KOMENTÁŘE

Jednoho krásného dne, kdy jsem se opět 
rozčilovala nad nešetrným přístupem 
ke  stromům ze strany nejmenované sta-
vební firmy, jsem si uvědomila, že nadává-
ním nic nezmohu a  jen si ničím zdraví. 
Není dobré jen nadávat a  nic pro dobro 
věci nedělat. A tak jsem se rozhodla vstou-
pit do  komunální politiky, abych mohla 
pro město, ve kterém žiji bezmála půl sto-
letí, pracovat. Dali jsme dohromady sdru-
žení nezávislých kandidátů Cesta pro měs-
to, ve  volbách jsme uspěli, jak se říká 
„s  odřenýma ušima“ a  s  počtem jednoho 
člena jsme se dostali do zastupitelstva. To 
nám však nebránilo v  tom, abychom se 
pustili do práce s velkým nadšením. Máme 
dost aktivních členů, zajímáme se o  dění 
ve všech oblastech a snažíme se řešit pro-
blémy našich občanů.

Od města jsme dostali zelenou pro projekt 
Holý vrch (osazování stromy, keři, lavičkami 
a  koši), řešíme občany nechtěnou pastvu 
ovcí na Řivnáči-Koláčově, chodíme na jed-
nání o rekonstrukci páteřní silnice, podpo-
řili jsme okružní křižovatku v Žalově, volá-
me po občanské vybavenosti Žalova.

Jeden z našich podnětů je také záchrana 
naší Žalovské aleje (s  velkým Ž, protože 
jsme navrhli její pojmenování), která se 
táhne od Dubečnice až k hranicí katastru. 
Stromy v této aleji rostou na pozemku měs-
ta a byly firmou Ridera Stavební zasypány 
zeminou až do výšky 4 metrů z jedné stra-
ny a z druhé jezdila těžká technika a drtila 
vlásečnicové kořeny stromů. Od září minu-
lého roku jsme na  to upozorňovali OŽP, 
který se snažil s  firmou komunikovat, ale 

nikam to nevedlo. Proto jsem do březnové-
ho jednání zastupitelstva města podala 
oznámení o nedovoleném užívání pozem-
ku ve  vlastnictví města výše jmenovanou 
firmou a  její obohacování. Dodala jsem 
všechen důkazní materiál, promítla jsem 
foto zastupitelům, vypočetla jsem částku, 
kterou by měla firma zaplatit v případě, že 
by se jednalo o zábor. I když jsem nemohla 
prokázat, že deponie na městském pozem-
ku byla již od září, protože jsem měla fotku 
až z  listopadu, přesto suma byla vysoká. 
Všichni zastupitelé, a  tímto jim velmi dě-
kuji, zvedli souhlasně ruku.

Posléze se ukázalo, že pozemek není v se-
znamu veřejných prostranství, a  tedy ne-
můžeme uplatňovat sazbu pro zábor. 
Po  dohodě s  paní právničkou jsme došly 
k  závěru, že se cena spočítá podle obecní 
vyhlášky o  pronájmech pozemků, kde je 
ovšem cena podstatně nižší. Cena nám 
spadla na jednu pětinu, ale i tak to nejsou 
zanedbatelné peníze a já měla dobrý pocit, 
že jsem městu přinesla čtvrt milionu korun.

Uběhlo půl roku a kde nic tu nic. Za tu 
dobu bylo několik jednání rady města. 
Na jedné se rozhodlo, že má pan místosta-
rosta Hadraba jednat s  firmou Ridera. 
Na druhé pro změnu, že má pan místosta-
rosta Hadraba jednat s firmou Ridera a na-
jít kompromis.

A já nevycházím z údivu. Město je boha-
té? Město nemá zájem? Město šetří develo-
pera?

Jak může navrhnout kompromis? Mož-
ná, že bychom mohli my občané také zku-
sit smlouvat, až budeme platit odpady či 

poplatek za psa! Budeme žádat také kom-
promis.

Bylo mi naznačeno, že to musí jít právní 
cestou. Co více je právní než výzva právní-
ka? K ní se připojí faktura a věc je vyřešena. 
A pokud dlužník nechce zaplatit, tak všich-
ni známe další postup.

Co je na tom tak těžkého, že to trvá již 
skoro půl roku. Nebo bychom se měli za-
myslet trochu více do hloubky – kde je za-
kopaný pes?

Toto jsou moje první zkušenosti i zklamá-
ní v práci pro město. Mé nadšení však ještě 
neopadlo a věřím, že náš záměr procházko-
vé cesty na Holém vrchu (alej, lavičky, koše, 
závora) se dobere cíle. Jedná se o přístupo-
vou cestu z území Žalova do Tichého údolí, 
která je velmi frekventovaná místními oby-
vateli ke  každodenní i  víkendové rekreaci. 
Nicméně zde chybí jakékoliv rekreační záze-
mí, jako jsou lavičky či koše. Cesta je dlouhá 
zhruba 500 metrů a  navazuje na  okružní 
cestu kolem tzv. Řivnáčku a Holého vrchu. 
V létě je zde velký žár bez možnosti chůze 
ve stínu stromů, na podzim a v zimě místo 
trpí silným větrem. Ve  spolupráci s  OŽP 
a  panem místostarostou Novotným, který 
nám věnoval svůj čas a podporu, se nám jis-
tě podaří vytvořit příjemnou oblast, jež Ža-
lovským nahradí tolik potřebný park.  l

Přeji vám hezký konec léta.

Paní ředitelku přišly na  zastupitelstvo 
podpořit zástupkyně odborové organizace 
základní školy. O co odborové organizaci 
šlo? O vysvětlení nelichotivých slov, která 
vůči vedení školy pronesla na červnovém 
zastupitelstvu radní pro školství paní Dr-
dová. 

Moc bych si přála, aby ujišťování o naslou-
chání pracovníkům školy bralo vedení 
města s  patřičnou vážností. Vždyť naše 
škola je jedna z největších v České republi-
ce. A dětí přibývá. Uřídit ansámbl složený 
z  více než stovky zaměstnanců, devíti set 
žáků a dvojnásobného počtu rodičů ve stís-

něných prostorových podmínkách a  neu-
stále probíhajících stavebních pracích vy-
žaduje značnou energii.

Nešťastná slova paní Drdové i  některých 
koaličních zastupitelů snad byla jen důsled-
kem momentálního stresu. Paní radní nás 
všechny nakonec ujistila, že za  školou stojí 
a pracuje na tom, aby se vše vysvětlilo a uklid-
nilo. A za  to jsem moc ráda. Všichni přece 
víme, že bez upřímného zájmu a  podpory 
zřizovatele nemůže takto velká a významná 
instituce, jakou je škola, dobře fungovat.   l

Nadšení střídá zklamání

Podpora paní ředitelce základní školy
Paní	ředitelka	Janoušková	přišla	na	srpnové	jednání	zastu-
pitelům	povědět	o	tom,	jak	se	škole	daří.	Během	tří	let	svého	
působení	dala	do	pořádku	účetnictví,	které	bylo	v	žalostném	
stavu,	stabilizovala	učitelský	tým	a	přivedla	do	školy	další	
kvalitní	pedagogy.	zadala	tzv.	mapu	školy,	díky	níž	dostala	
zpětnou	vazbu	od	rodičů,	žáků	i	pedagogů	a	mohla	tak	využít	
příležitosti	k	zlepšení	slabších	stránek	školy.	To	zdaleka	není	
všechno.	Více	se	dozvíte	v	dalších	článcích	věnovaných	škole	
v	tomto	čísle.		

eva�Sodomová
zastupitelka

Marie�Dvořáková�
zastupitelka
Společně	PRO	Roztoky	
a	Žalov
dvorakova@roztoky.cz
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Od hlavy až k patě.
Na čtyřech klinikách v Praze

Vyzkoušejte Canadian Medical, 
prémiovou lékařskou péči napříč 30 specializacemi

Canadian Medical je soukromé zdravotnické zařízení, které 
poskytuje vysoce kvalitní lékařskou péči bez kompromisů již 
na čtyřech klinikách v Praze.

Nabízíme služby nejen praktických lékařů se skvělým servi
sem a maximální svědomitostí, ale především svým klientům 
umožňujeme snadnou cestu celým lékařským systémem. Naši 
klienti získají prémiovou lékařskou péči ve více než třiceti odbor
ných medicínských specializacích přímo na klinikách Canadian 
Medical, ale díky spolupráci s předními lékařskými centry 
i u dalších specialistů.

Kromě praktických lékařů a pediatrů na našich klinikách 
najdete tradiční specializace jako stomatologie, dermatologie, 
oftalmologie, alergologie či gynekologie, a také vysoce speciali
zované obory, jako je například prenatální kardiologie.

V rámci jednodenní chirurgie nabízíme možnost operací 
v oborech ortopedie, gynekologie, dětská chirurgie (a řadě 
dalších) na špičkových operačních sálech vybavených nejmo
dernější technikou. Samozřejmostí je následná péče po zákroku 
v komfortně zařízených pokojích.

Kořeny poskytování vysoce kvalitních lékařských služeb 
Canadian Medical sahají do roku 1995, kdy bylo v kanadském 
Ontariu soukromými kanadskými zdravotními zařízeními 
MED EMERG Inc. založeno Canadian Medical Centre.

Canadian Medical Centre byla první soukromá klinika v Praze, 
která nabízela služby českých a kanadských specialistů. Dnes 
je Canadian Medical v ryze českém vlastnictví a nabízí služ
by těch nejlepších profesionálů jak v češtině, tak v angličtině 
a dalších jazycích. Od roku 2004 získala klinika sedmkrát oce
nění společnosti Comenius v soutěži „Českých 100 nejlepších“ 
jako nejlepší zdravotnické zařízení roku.

V Canadian Medical dlouhodobě dodržujeme nejpřísnější 
standardy lékařských postupů a procesů a veškerý personál 
našich klinik dbá na kvalitu a bezpečnost všech poskytovaných 
služeb. Také proto jsme bez problémů získali certifikát kvality 
od Spojené akreditační komise ČR a v roce 2014 akreditaci obhá
jili. Canadian Medical je tak první pražskou soukromou klinikou, 
které byl certifikát kvality udělen.

Hlavním cílem kliniky Canadian Medical je celková péče 
o zdraví, kterou poskytujeme za pomoci týmu odborníků z desí
tek různých medicínských oblastí a díky nejmodernějšímu vyba
vení i příjemnému prostředí našich vlastních klinik a ordinací.

Domluvte si svou návštěvu u našich lékařů ještě dnes a zažij-
te výjimečnou úroveň lékařské péče v České republice. Začít 
můžete na canadian.cz.

Health. The greatest wealth.

CanadianMedical_Odraz_210x297mm.indd   1 06/08/2019   18:00
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NÁZORY A KOMENTÁŘE

Většina měst v dnešní době řeší otázku, jak 
snížit v  bytové zástavbě množství aut 
a s nimi nerozlučně spojené emise. Měst-
ské samosprávy staví záchytná parkoviště 
a  obchvaty a  zavádějí různá dopravní 
opatření, jež mají jejich obcím ulevit. Ná-
kupní a  logistická centra jsou stavěna zá-
sadně na  předměstích nebo aspoň mimo 
obytnou zónu. Je proto s podivem, že měs-
to Roztoky se vydává zcela opačným smě-
rem. Společnost Trigema chystá odprodej 
další části pozemku v  bývalém areálu 
Barumu společnosti Lidl, a to plně se sou-
hlasem vedení města Roztoky. Za  tento 
souhlas město „dostane“ část pozemku, 
potřebnou na výstavbu druhé budovy zá-
kladní školy. Ve výsledku to znamená, že 
supermarket bude stát uprostřed obytné 
zóny a v těsné blízkosti školky a plánované 
školy. 

V  článku pana místostarosty Hadraby 
se správně uvádí, že je pozemek určen, 
dle platného územního plánu z  roku 
1995, na výstavbu „staveb nerušící výroby 
a služeb“. Vysvětlení, co tento pojem zna-
mená, je však již zcela chybné. V protikla-
du k názoru autora článku, že je možné si 
zde představit leccos, např. klempířskou 
či zámečnickou dílnu, skladovou halu 
atd., se my domníváme, že právě takové 
podnikání zde pojem „nerušící výroba“ 
zapovídá.

Ve  jmenovaném územním plánu je 
v  článku 9 vysvětleno, že stavby nesmějí 
svými negativními účinky narušovat okolí 
a zhoršovat životní prostředí nad přípust-
nou míru. V souhrnném vyjádření k návr-
hu zadání územního plánu Roztoky, vyda-
ném v roce 2015, Městský úřad Černošice 
uvádí, že dle zákona č.201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší, by neměla plocha pro 
výrobu/průmysl nebo činnosti omezující 
okolní bytovou výstavbu obtěžovat obyva-
tele hlukem, emisemi, dopravou a  zápa-
chem. Stavby, které podobné obtěžující 
vlivy způsobují, by měly být umístěny 
mimo obytnou zástavbu.

Nevhodnost umístění supermarketu 
v Žalově je tedy nasnadě. Každodenní ote-
vírací doba od 7.00 do 21.00 hodin a ná-
sledné noční zásobování bude pro okolní 
domy, školku a školu představovat zvýšený 
hluk a  zápach z  výfukových plynů. Míra 
znečištění ovzduší neplatí pouze pro ven-
kovní pobyt, často dosahuje vyšší úrovně 
uvnitř budov, kam se dostává otevřenými 

okny. Nebezpečí toxického poškození or-
ganismu z výfukových plynů se týká všech, 
ačkoli míra jeho nebezpečnosti závisí 
na chemických a fyzikálních vlastnostech, 
vnímavosti lidského organismu, koncent-
raci těchto látek a době, po kterou je orga-
nismus vystaven jejich působení. Všeo-
becně platí, že u  malých dětí, těhotných 
žen nebo starších občanů jsou povolené 
limity zplodin mnohem nižší. Ještě více 
náchylní jsou lidé s astmatickými či srdeč-
ními potížemi.1 Zdravotním rizikem je 
také zvýšený hluk, který kromě automobi-
lů vytváří rovněž chladicí a mrazicí techni-
ka, včetně klimatizace pracující 24 hodin 
denně.

Páteřní komunikace starého Žalova – 
Přemyslovská – je již nyní velmi vytížená. 
Jedná se o hlavní přístupovou cestu k jed-
notlivým obydleným částem Žalova, k ma-
teřské škole, k  národní kulturní památce 
Přemyslovské hradiště Levý Hradec, kde se 
nachází hřbitov, odehrávají se poutě a růz-
né společenské akce, a  v  neposlední řadě 
také k  nádraží. Je zde vedena autobusová 
linka č. 340. Také do budoucna plánovaná 
základní škola zvýší nároky na  zmíněnou 
komunikaci. Nový supermarket tak bude 
v této oblasti již zcela kritický. Kromě hlu-
ku a  zápachu v  nočních hodinách budou 
také nákladní automobily svojí vahou po-
škozovat vozovku, která je už dnes v  ža-
lostném stavu. Položme si otázky: Bude 
Středočeský kraj, který je majitelem vozov-
ky, ochoten do  její opravy investovat po-
třebné finance? A pokud ji odkoupí město, 
bude ono disponovat prostředky na  ne-
zbytné opravy? Nebude to společně s  vý-
stavbou nové školy příliš velká zátěž? 

Už dnes mají obyvatelé Přemyslovské 
ulice kvůli celkovému nárůstu dopravy bě-
hem ranní a  odpolední špičky zhoršený 
nájezd na  hlavní komunikaci. Také proto 
naše iniciativa Cesta pro město intenzivně 
usiluje o změnu projektu ulice Lidická tak, 
aby se vyprojektovala okružní křižovatka 
na  křížení ulic Přemyslovská–Lidická. 
Zvýšeným provozem v  Přemyslovské se 
však většina Žalovských bude k této okruž-
ní křižovatce dostávat ještě obtížněji, pro-
tože uvíznou v koloně již před ní. Kromě 
toho není jasné, zda situace v Přemyslov-
ské nezpomalí vlastní provoz na  Lidické. 
Může to být tedy jako ve špičce na okružní 
křižovatce v  Sedlci, kde se zápasí o  vjezd 
a výjezd. 

Ve výstavbě supermarketu tak vidíme spíše 
negativa, jedná se zejména o zvýšený pro-
voz aut, zvýšený podíl exhalací, světelný 
smog, zvýšené hlukové limity v  nočních 
hodinách, zvýšenou nákladní dopravu. Je 
třeba také zmínit, že se autobusový spoj  
č. 340 bude v důsledku toho zpožďovat již 
na svém výjezdu. 

V kontrastu k vizi společností Lidl a Tri-
gema bychom chtěli místo supermarketu 
domov pro seniory, jehož výstavba je ak-
tuálně plánovaná v Solníkách. Odkup po-
zemků určených na tuto výstavbu se totiž 
komplikuje v důsledku vyšší ceny, než byla 
původně soukromými vlastníky předlože-
na. Další variantou je krytý bazén či poly-
funkční areál s občanskou vybaveností (lé-
kař, služby, klubovny pro všechny věkové 
skupiny, tělocvična, multifunkční sál, po-
bočka knihovny, ZUŠ atp.).

I když tušíme, že mnohé z toho zůstane 
spíše utopií, předkládáme smysluplnou 
alternativu za  nesmyslnou vizi. Chce-li 
někdo zajásat, že tu bude konečně pořád-
ný obchod, byť bude o  polovinu menší 
než supermarket v Horoměřicích, bylo by 
férové si odpovědět na  otázky: Chtěl/a 
bych mít za souseda supermarket? Chtě-
l/a bych pobývat před supermarketem 
delší dobu, než je nezbytně nutná na ná-
kup, a  dýchat výfukové plyny? Je směna 
pozemku, uvedená v  druhém odstavci, 
pro město opravdu tak výhodná, že není 
brán zřetel na  zdraví našich dětí a  míst-
ních občanů? Je město připraveno řešit 
dopravní problémy? Cesta pro město pro-
to vyzývá všechny, kteří chtějí říct „ne“: 
Přijďte vyjádřit svůj názor dne  
24. září 2019 od 18.00 hodin do zasedací 
místnosti MÚ Roztoky. Pokud chcete 
podpořit naši iniciativu, sledujte naše 
webové stránky. Bojujeme za  vaši bu-
doucnost!  

� l

Za Cestu pro město 
ivan�Bartizal�

ing.�ivana�Bartizalová
lenka�Herzingerová

Mgr.�Jitka�Šrejberová,�Ph.D.
�eva�Sodomová

1) Nově budou muset města v Česku, během jednoho roku, 
snížit emise z výfukových plynů. Pokud se tak nestane, 
zaplatí naše země pokutu ve výši 45 mil. korun. Nařízení 
Evropské komise je důsledek vysoké koncentrace oxidu 
uhličitého v několika krajích Česka (MŽP).

Plánovaná výstavba nového supermarketu přinese zhoršení kvality života v Žalově
V	návaznosti	na	článek	pana	místostarosty	Hadraby	bychom	vás,	vážení	
čtenáři,	rádi	informovali	o	velmi	znepokojivých	aspektech	chystané	výstavby	
supermarketu	Lidl,	které	byly	v	článku	zcela	opomenuty.	
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NÁZORY A KOMENTÁŘE

Moc samo sebou třímal stále v  rukou 
městský výbor strany, komunistickou legi-
timaci měl i předseda městského národní-
ho výboru, ředitelka základní osmileté  
školy či předseda tzv. Městského výboru 
Národní fronty. Pro mladé a zapomnětlivé: 
ve  všelidové národní frontě byly povinně 
všechny spolky – tehdejší Tělovýchovná 
jednota Slovan, zahrádkáři, Pionýrská or-
ganizace SSM, Vlastivědný klub. I  tady 
bdělo oko strany, byť, pravda, tou dobou 
už trochu slzelo. 

Roztočtí soudruzi byli v  té době v  těž-
kém dilematu. Rád jsem jim k vrásce, kte-
rou vyrývaly přestavba a  glásnosť jdoucí  
z  Gorbačevova Sovětského svazu, přidal 
ještě další. Čím? Vývěskou. 

Na  náměstí, v  místech, kde je dnes 
chodník před Albertem, měli tomíci svou 
vývěsku. Byla to krásná vývěska a byla nad 
všechny internety! Hlásala, kde se sejdeme 
na jakou výpravu, co s sebou, zda budeme 
potřebovat granáty … na  hru, že si děti 
mají vzít pláštěnky, dokdy si nováčkové 
mají splnit čekatelskou zkoušku a také to, 
že je nutné přinést starý papír. Do sběru. 
Jedna vejtřaska sběru – to byly nejvýš dva 
stany Start či Bukovec v Kotvě či v Máji. 
Nebo tři role látky na týpka… Sbírali jsme 
ostošest a vícečetné rodiny šílely a proklí-
naly mladého agilního vedoucího, kvůli 
kterému děti dávaly do pravidelného sbě-
ru snad i toaletní papír. 

Ale zpět k vývěsce. Od jistého času jsem 
na ni dával výstřižky z novin. Sovětských 
novin. Novin a časopisů, jejichž české  mu-
tace se do  nástupu Gorbačova bez zájmu 

povalovaly v trafikách a ve školách. Zhru-
ba od roku 1987 o ně byla doslova rvačka. 
Kupovali je mladí i staří a nadějně se ne-
chali ovívat větříkem  naděje. Naděje 
z Kremlu!

Stříhal jsem s chutí ty články dlouhými 
nůžkami značky Mikov a připínal je na vý-
věsku. A  pár roztockých soudruhů se 
mohlo… Štvalo je to! Asi už nejsou mezi 
námi, ale tehdy neváhali vývěsku tomíků 
opakovaně vypáčit a noviny vyměnit. Ano, 
čtete dobře. 

Jeden den jsem na  vývěsku vetkl třeba 
článek Demokracie a  přestavba (nebo ja-

kýkoliv jiný, který v  sobě měl malilinký 
zárodeček svobody a který vyšel v Sovět-
ském svazu). Do dvou tří dní byl spolehli-
vě pryč. Místo něj trůnily titulní stránky 
Rudého práva se šťavnatými titulky Kdo 
seje vítr či Kdo je Václav Havel.

Režim tyhle hnusárny chrlil vcelku pra-
videlně, v  době šíření petice Několik vět 
ale vždy přitvrzoval, stejně tak kolem výro-
čí srpnové okupace či v Palachově týdnu. 

Hráli jsme tehdy s roztockými bolševiky 
takovou hru. Vývěsku nerozbili úplně, jen 
vždy vypáčili a  zase vsadili zpět. Tomíky 
nezakázali. Na fakultu, kde jsem se tou do-
bou prokousával ke  státním zkouškám 
z českého jazyka, pedagogiky a marxismu-
-leninismu, nenapsali. Co by také soudru-
hovi vytkli? Snad to, že dává na  vývěsku 
sovětské noviny?�

Takovou otázku si kladu po přečtení pří-
spěvků od  některých zastupitelů našeho 
města v  Odrazu. V  Odrazu č. 6 v  článku 
„Prosadíme dotaci na  nočníky“ se poza-
stavuje pan Jandík nad rozhodnutím rady 
města zvýšit úhradu nákladů na  vývoz 
žump občanům tam, kde dosud není ka-
nalizace, z  50 procent na  100 procent 
z rozpočtu města. V Odrazu č. 7–8 násle-
duje replika. Příspěvek „Dotace a  noční-
ky“  je plný osobních invektiv, ale ekono-
mické zdůvodnění rozhodnutí rady města 
chybí. Letos platí občan Roztok za  od-

běr m3 vody cca 73,64 Kč. Z  toho  vodné 
cca 39,10 Kč a stočné 34,54 Kč. Občané bez 
kanalizace platí pouze 39,10 Kč vodné. Vý-
voz žump je nově hrazen 100 procenty 
z rozpočtu města.

Pokud je čtenář Odrazu informován 
o  nějakém problému, který se nezadařilo 
mezi zastupiteli zdárně vykomunikovat, 
musí následovat v  Odrazu kvalifikované 
vysvětlení k  „danému problému“. Čtenář 
nemůže posuzovat, kdo ze zastupitelů je 
pomýlenější. Jenom nechce být po přečtení 
Odrazu sám pomýlený.

Doufám, že v  příštím čísle Odrazu bude 
řádné zdůvodnění rozhodnutí rady města 
o  navýšení úhrady nákladů na  vyvážení 
žump a konkrétně, kdo zavinil, že v dané 
oblasti kanalizace dosud není, i když tam 
už dávno mohla být, jak pan Novotný 
ve svém příspěvku píše.

Přeji zastupitelstvu našeho města, aby si 
dopřálo více chvilek pro demokracii při 
svých jednáních. I  opoziční zastupitel za-
stupuje zájmy občanů, kteří mu ve volbách 
dali svůj hlas.� l

i.�Hradilová

Komunistům vadila i vývěska

Proč tolik nevraživosti?

Pár	měsíců	před	listopadovým	zhroucením	režimu	v	roce	
1989	byl	opatrný	závan	svobody	znát	trošičku	i	v	našem	
maloměstě.	Malilinko.	

Byla�to�pozoruhodná�doba.��
Asi	se	v	příštím	čísle	Odrazu	rozpo-
menu,	jak	jsme	na	konci	socialismu	
vydávali	s	tomíky	časopis	Hrošík	
a	co	se	stalo,	když	jej	dětští	kolpolté-
ři	zapomněli	někde	v	šatně	ve	škole	
či	v	tělocvičně.	Milý	byl	také	náš	
společný	pokus	se	Standou	Boloň-
ským,	totiž	přejmenovat	tehdejší	
Stalinovu	ulici.	nastojte!	Dnešní	
Palachova	nesla	jméno	sovětského	
kata	až	do	revoluce.	Soudruzi	na	ple-
nárním	zasedání,	nevím	už	jakého	
orgánu,	tehdy	v	kině	škytali	hrůzou	
a	jistě	litovali,	že	doba	nepřeje	
exemplárnímu	potrestání	kverulan-
tů…	A	první	schůzka	po	studentském	
průvodu?	Ta	byla	u	nás	v	turistické	
klubovně.	Občanské	fórum	vzniklo	
pár	dní	nato…		 l

Tomáš�novotný
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Je�pestrost�forem�
vzdělávání�chybou?
Inkluzi nazval T. Šalamon „neomarxistic-
kou zbraní hromadného ničení školství“ 
s tím, že je navíc „pekelně drahá“, protože 
na  sebe váže tým asistentů pedagoga. 
Nemá smysl předstírat, že drahá není. Ale 
je výsadou bohaté společnosti, založené 
na  plýtvání a  opulentní spotřebě, že si ji 
může dovolit. Pan Šalamon se vysmívá i al-
ternativním způsobům výuky, jako jsou, 
cituji „waldorfské a Montessori nesmysly“, 
Hejného výuka matematiky či multikultur-
ní a environmentální výchova. Polemika se 
všemi těmito názory by přesáhla rozsah 
běžného článku, nehledě na to, že obhajo-
vat výchovu k ochraně životního prostředí 
mi připadá poněkud nadbytečné. Dotknu 
se tedy hlavně otázky inkluze, ačkoliv to 
není klíčový problém roztocké školy. 

Proklínaná�inkluze
Podle střízlivého odhadu má dnes nějakou 
psychickou poruchu chování nebo učení 
nejméně 12 procent všech dětí školou po-
vinných, například s dyslektiky všeho dru-
hu jako by se roztrhl pytel… Ještě si pama-
tuji na  počátky 90. let, kdy se prosazoval 
názor, že všichni tito „problémoví“ patří 
do  zvláštních škol. Naštěstí se od  toho 
rychle upustilo, ale šlo se v zájmu předchá-
zení jakékoliv diskriminaci cestou druhého 
extrému, vedoucí k zániku zvláštních škol. 

Prvním cílem inkluze bylo začlenit 
do běžné školy všechny děti s nějakou for-
mou tělesného postižení. Proto se začaly 
budovat bezbariérové přístupy a další tech-
nická opatření a stálo to samozřejmě velké 
peníze. Vesměs s tím žáci nemají problém, 
takový spolužák ve třídě jim umožňuje po-
znat dar svého zdraví a je ověřeno, že často 
rádi svému handicapovému spolužákovi 
pomohou. Problém nastává v  okamžiku, 
když je tělesné postižení kombinováno 
s  postižením mentálním, což není zcela 

neobvyklé. I  v  tomto případě je určitě 
vhodnější docházka do  standardní školy 
než do  nějaké formy školy speciální. 
V  tomto případě již je asistent nezbytný, 
má-li být výuka tohoto žáka efektivní, 
a naopak výuka ostatních nenarušená.

kde�je�hranice„standardu“?
Složitější je to v  případě začleňování dětí 
s vážnějšími poruchami chování (např. au-
tismem) a  poruchami učení. Inteligence 
mnohých z nich není nijak snížená, jen je 
„jiná“ a komplikovanější je jejich komuni-
kace ve  vztahu k  okolí. Navíc jde často 
o  vývojové vady, které se časem částečně 
upraví. Někteří dokonce nesou znaky mi-
mořádného talentu v nějakém úzkém seg-
mentu činnosti či zájmu. Jednání s nimi ale 
bývá opravdu obtížné. Samozřejmě že inte-
grace těchto děti vyžaduje asistenty, a  to 
jsou další výdaje. Ale je to otázka priorit 
společnosti. Pravda, ve starověké Spartě je 
shazovali ze skály...

Důležité je také začlenění do standardní 
třídy žáků ze sociálně znevýhodněných ro-
din. Také oni vesměs nemají nižší IQ, jen 
jsou opožděni ve  vývoji, nemají některé 
kulturní návyky a  jsou ohroženi vlivem 
svého špatného rodinného zázemí. I v tom-
to případě je mnohem levnější platit tako-
vým žákům asistenta než řešit důsledky 
pozdější kriminální činnosti, k  níž se ně-
kteří jedinci z tohoto prostředí uchylují, či 
jsou k ní dokonce i cíleně využíváni.

I  kontakt těchto deprivovaných jedinců 
s běžnými dětmi je důležitý, a  to pro obě 
strany. Děti si uvědomí, že život je složitěj-
ší, než se dosud jevil zpoza maminčiny 
sukně. To, že po světě chodí lidé různého 
ražení, se jim bude v životě ještě hodit, psy-
chopatů, kteří nám komplikují život, a do-
konce nám i vládnou, je bohužel (i statis-
ticky) významné množství. 

Specifickou skupinou žáků jsou děti s ji-
ným rodným jazykem než češtinou. Těm je 
třeba výrazně pomoci zejména v  prvních 

třídách školní docházky, v  dalších letech 
mnohdy své české spolužáky předčí, ze-
jména proto, že mají větší motivaci k učení 
a k úspěchu a tedy projevují výraznější píli. 
Například s  vietnamskými dětmi není 
prakticky žádný problém, studují i na elit-
ních osmiletých gymnáziích a  vysokých 
školách a patří k nejlepším. 

nebuďme�hyperkorektní
V případě inkluze nastávají skutečné pro-
blémy dvojího druhu.

Zaprvé, když soužití se žáky s  různými 
handicapy a  poruchami vyústí v  projevy 
šikany, a  to oběma směry. Někdy dochází 
i k ohrožení zdraví či životů dětí. V těchto 
případech není vhodné na  bezpodmíneč-
né integraci trvat, neboť je spojena s příliš-
ným rizikem. Je třeba tento stav otevřeně 
pojmenovat a  neschovávat se za  přehna-
nou korektnost.

Druhým případem jsou děti, jejichž inte-
lekt je evidentně snížen a jejich každodenní 
poměřování s  většinovou skupinou dětí 
vede jen k  rozvoji různých komplexů. 
Nemá smysl je trápit dvěma cizími jazyky, 
náročnější matematikou a  množstvím dat 
naukových předmětů. Přitom mohou být 
manuálně velmi zruční, talentovaní výtvar-
ně či hudebně, často jsou daleko šikovnější 
na  ruce než jejich „standardní“ spolužáci. 
V tomto směru velmi dobře vyhovovaly zá-
kladní školy praktické, které byly bohužel 
škrtem pera před časem téměř zrušeny. 
Nemohu nevzpomenout i  dlouholeté 
úspěšné fungování roztocké zvláštní školy, 
kde se vzdělávali zdánlivě nevzdělatelní. 

Když to shrnu. Inkluze či integrace dětí se 
speciálními vzdělávacími potřebami či po-
ruchami všeho druhu do standardních škol 
je zpravidla postup žádoucí a nijak nesouvi-
sí s neomarxismem, jak píše pan Šalamon, 
ledaže bychom takto paušálně označili hu-
manistické směřování celé euroatlantické 
společnosti. 

V  období povinné školní docházky se 
formuje osobnost člověka. Tehdy se zaklá-
dá jeho schopnost budoucího uplatnění 
v profesi i obecně ve společnosti. Kvalitní 
školství stojí opravdu velké peníze, ale ne-
lze jich litovat, neboť, a zde výjimečně sou-
hlasím s Tomášem Šalamonem, vzdělání je 
nejdůležitější životní projekt.  l

Roztocká ZŠ zapáchá indoktrinací a gretenismem?
V	letním	čísle	Odrazu	jsme	zveřejnili	článek	Tomáše	
Šalamona	„Do	školy“,	v	němž	se	značně	kriticky	vyjádřil	
k	některým	ožehavým	otázkám	roztockého	(potažmo	
i	českého)	školství,	zvláště	k	inkluzi	žáků	se	specifickými	
potřebami	učení	do	standardních	škol.	Předpokládám,	že	
svůj	text	zamýšlel	v	prvé	řadě	jako	nadsázku,	zejména	
když	píše,	že	vzdělávací	program	roztocké	školy	zapáchá	
indoktrinací	a	gretenismem	(novotvar	odkazující	
na	ekologickou	aktivistku	gretu	Thunbergovou).	nicméně	
i	tak	považuji	za	nutné	na	něj	coby	člen	školské	rady	
reagovat.	

Stanislav�Boloňský
místopředseda	školské	
rady	zŠ
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Eponymní lokalita eneolitické kultury 
označované jako řivnáčská kultura má pro 
nás vysoký kulturní a  historický význam. 
Území zahrnující vlastní vrch i  vřesoviště 
je nadto významné i z pohledu botanické-
ho. Jedinečnost vytváří vedle zmíněných 
vřesů také soubor dalších rostlin, které se 
zde vyskytují. Mnohé z  nich patří mezi 
chráněné. Některé však bohužel mizí vli-
vem intenzivní pastvy, jež zde probíhá již 
od  roku 2015 na  základě revitalizačního 
projektu spolku Jestřábník a nebere ohled 
na  měnící se klimatické podmínky. Mezi 
rostliny, které se zde vyskytovaly do  roku 
2014 celkem hojně a se kterými se zde již 
nesetkáme, patří například jestřábník 
oranžový, v Červeném seznamu cévnatých 
rostlin České republiky označený C3 – 
ohrožený druh, trávnička obecná, označe-
ná C2r – silně ohrožený druh, světlík lé-
kařský, označený C1t – kriticky ohrožený 
druh. Zmizely například také žluté polštáře 
rozchodníku prudkého, modrá koulenka, 
jetel horský a plazivý, vítod, mochna píseč-
ná nebo stříbrná. 

Některé rostliny jsou na pokraji zániku. 
Mezi ty patří například polštářky mateří-
doušky okrouhlolisté a  panonské, zvonek 
jemný, označený C3 – ohrožený druh, 
a zvonek okrouhlolistý, označený C2r – sil-
ně ohrožený, hvozdík kartouzek, označený 
také C2r – silně ohrožený, sněděk okolič-
natý, označený C3 – ohrožený druh, kozi-
nec sladkolistý nebo mařinka psí. Mizí též 
trsy nízkých měkkých trav, které jsou na-

hrazovány robustnějšími travinami s  tvr-
dými stébly, které ovce nespásají. Za ohro-
ženou rostlinu považujeme i křivatec žlutý, 
označený C2r – silně ohrožený, který nevy-
tváří semena a jeho mělce uložené cibulky 
mohou zničit kopyta ovcí; v roce 2012 zde 
bylo totiž zaznamenáno pouhých 11 kve-
toucích jedinců. Ohroženou rostlinou je 
také jetel alpinský, označený C4 – druh vy-
žadující pozornost. Tvořil podrost v dubi-
ně přiléhající k  třešňovce v  místě, kde již 
několik let během pastvy tráví ovce noc. 
Zem je zde dnes bez porostu, silně prosáklá 
ovčí močí, pokrytá vrstvou ovčího trusu 
a vydupaná do hloubky. Kořenový systém 
původního porostu je absolutně zničen. 
Od té doby (asi 4 až 5 let) je zbylý porost 
jetele alpinského vždy ovcemi zlikvidován 
dříve, než stačí vykvést a vysemenit se. Le-
tos jsme zde zaregistrovaly již jen pár rost-
linek a ty byly opět spaseny dříve, než vy-
kvetly. Dnes, více než měsíc po  ukončení 
pastvy, zatím nevyrazil ani lísteček. Je mož-
né, že jsme přišli také o tuto rostlinku. 

Vřes, který zde pomalu začíná regenero-
vat, vyrůstá z původního kořenového sys-
tému nejstarší populace vřesů, která stačila 
vytvořit silný kořenový systémem, a proto 
zatím nedošlo k  jeho zničení. Nově vyse-
meněných rostlinek je žalostně málo. 
V  místech, kde byl porost vřesů mladší 
a jeho kořenový systém nebyl dost odolný, 
došlo k jeho absolutní likvidaci a holá mís-
ta, která po  keříčcích zbyla, zarůstají ple-
velnými agresivními druhy rostlin. Většina 

vzácných rostlin, jež zde rostou, vykvétá až 
na  konci června a  postupně vykvétají až 
do pozdního podzimu (ověřit lze v atlasech 
květin). Pastva probíhá v květnu až červnu. 
Tvrzení, že jsou v té době rostliny již vyse-
meněné, není pravdivé, protože pastva 
rostliny zlikviduje dříve, než stačí vykvést, 
a už vůbec se nestačí vysemenit. Na vypa-
sené lokalitě navíc ovce svými kopyty také 
poškozují mělce uložený kořenový systém 
vytrvalých rostlin a ty pak hynou.

Na ploše, z větší části již několik let vypa-
sené na  holou zem, se místo původních, 
mnohdy vzácných rostlin silně rozrůstá 
šťovík, který ovce nespásají a není ani od-
straňován v rámci seče nedopasků (ta mi-
mochodem není prováděna), a  tak se cel-
kem rychle šíří, vytlačuje původní vegetaci 
a  stává se dominantou celé lokality spolu 
s náletovými dřevinami (ostružiník, šípek, 
akát, krušina), které nejsou vyřezávány. 
Z celého projektu je tak realizována pouze 
pastva ovcí, jež neprobíhá dle ekologických 
doporučení, jak by se dalo očekávat u eko-
logicky zaměřeného projektu, ale jedná se 
o již několik let po sobě probíhající inten-
zivní pastvu. Projekt uvádí sedmidenní 
pastvu zhruba 20 až 30 ovcí. Skutečnost je, 
že v letech 2017 a 2018 trvala na vřesovišti 
pastva zhruba 30 ovcí déle než 3 týdny, letos 
se zde páslo víc než 60 ovcí 10 dní. 

Vhodnější a  šetrnější údržbou pro za-
chování původní vegetace této lokality by 
bylo nahradit dosavadní pastvu ovcí vyse-
káváním nepůvodních invazních rostlin 
dříve, než se stačí vysemenit, a  pravidel-
ným vyřezáváním náletových dřevin dříve, 
než zesílí. Současně by všechny aktivity 
v této oblasti měly být v souladu s požadav-
ky státní památkové péče. V  § 14 zákona  
č. 20/1987 Sb., o  státní památkové péči, 
jsou stanoveny veškeré úkony v souvislosti 
s obnovou kulturních památek, která zahr-
nuje i  revitalizační práce v  rámci zeleně. 
Proto mělo být k projektu, jenž zde reali-
zuje spolek Jestřábník, vyžádáno vydání 
závazného stanoviska státní památkové 
péče. Protože se v  případě vrchu Řivnáče 
jedná o nemovitou kulturní památku, vy-
dává závazné stanovisko stavební úřad 
města Černošice. V případě projektu tedy 
mělo dojít k  jeho projednání na  úrovni 
státní památkové péče tak, aby byl zároveň 
zohledněn charakter archeologické lokali-
ty. Nejdůležitějším aspektem její ochrany 
jsou přitom terénní reliéf a  archeologické 
stopy. � l

lenka�Herzingerová�a�eva�Sodomová,��
cesta	pro	město

Vrch Řivnáč a přilehlé vřesoviště (Koláčov)
Vrch	Řivnáč	a	přilehlé	okolí	včetně	vřesoviště	(Koláčov)	
jsou	součástí	nemovité	kulturní	památky	Hradiště	Řivnáč,	
archeologické	stopy.	Přikládáme	tak	mapu	z	Ústředního	
seznamu	kulturních	památek	vedeného	národním	
památkovým	ústavem,	na	kterém	je	vymezeno	toto	
památkově	chráněné	území.	Hranice	lokality	byly	ještě	
nedávno	vyznačeny	tabulemi	chráněné	území,	které	zde	
byly	instalovány	již	někdy	v	50.	až	60.	letech	minulého	
století.	Tyto	tabule	však	někdo	bohužel	odstranil.	Město	
Roztoky	by	proto	mělo	usilovat	o	jejich	opětovné	umístění.
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Pár�tisíc�pro�milion
Malá	glosa	k	postesknutí	Marcely	
Šášinkové,	že	by	tři	tisíce	korun	daru	
pro	Milion	chvilek	měly	jít	z	rozpočtu	
obce.	nešly,	nepůjdou.	Rada	se	rozhodla	
své	usnesení	změnit.	Prostředky	na	dar	
radní	vybrali	mezi	sebou.	

Peníze	pro	Milion	chvilek	odešly		
z	privátního	účtu.		 l

� Tomáš�novotný

Není pravda, že ve škole vyhořela rozvod-
nice. Byla to jedna elektrická zásuvka a vy-
hořela proto, že někdo ve škole nechal osa-
dit silnější jistič na  okruh, který na  to 
neměl odpovídající vedení. Tento neod-
borný zásah měl za následek, že při přetí-
žení okruhu jistič nevypadl a došlo k zaho-
ření zásuvky.

Nutno podotknout, že škola měla plat-
nou revizi z  roku 2017, o  čemž se paní 
zastupitelka zapomněla zmínit, stejně 
jako o čerstvé revizi vyhotovené po vypla-
vení školy na jaře letošního roku. V jejím 
článku se citoval pouze posudek, podle 
kterého kladnou revizní zprávu vystavit 
nelze.

Zastupitelstvo tak mělo dvě protichůd-
ná odborná vyjádření a  mohlo se svo-
bodně rozhodnout, kterému uvěří. Bez-
pečnost dětí převážila, a to i za cenu, že 
na přípravu a realizaci akce nebylo moc 
času, pokud se vše mělo stihnout o hlav-
ních prázdninách společně s rekonstruk-
cí starší části budovy. K  tomu přišla fir-
ma, která pro školu spravuje informační 
technologie, s  požadavkem, aby se sou-
časně s  elektřinou rozvedly i datové sítě 
(nikdo nic neopomněl, jak tvrdí paní za-
stupitelka). Požadavek je to logický, ale 
jeho realizace samozřejmě stavbu zkom-
plikovala a  prodloužila. Vynutila si tak 
posunutí začátku školního roku o týden. 

Nic příjemného, ale lepší řešení zkrátka 
nebylo.

Nabídku nám učinila firma, která vyhrá-
la výběrové řízení na rekonstrukci budovy, 
s  totožnými jednotkovými cenami jako 
ve výběrovém řízení. Tedy žádné předraže-
ní. Další výhodou je to, že dělníci v rámci 
jedné firmy se na dvou stavbách lépe koor-
dinují. A hlavně – výběr firmy si sice vyžá-
dal výjimku z přísných interních pravidel, 
ale byl zcela v souladu se zákonem o zadá-
vání veřejných zakázek.

A tak je to se vším. Jedni se starají a bu-
dují, druzí jen kritizují a všechno už dávno 
říkali. Každý dělá, na co stačí.� l

Bylo sice předem jasné, že si koalice pro-
sadí svou a po dlouhých letech město za-
dluží. Přesto jsme za ODS s kolegou Hu-
kem navrhli aspoň zkrátit dobu splácení 
na  pět let – neprošlo to. Překvapen jsem 
nebyl, dnešní na  hlavu postavená doba 
chorobně levných úvěrů, kdy nedostatek 
financí řeší státy tištěním peněz – respek-
tive, jak se dneska moderně říká, kvantita-
tivním uvolňováním, působí samozřejmě 
i na morálku lidí a jejich uvažování. Dluhy 
jsou prostě moderní a výhodné. Bankroto-
vat už taky není dogma. To ale nezname-
ná, že to tak bude dlouhodobě a  že je to 
správné. Zdá se mi, že někdejší konzer-

vativní duch TOP 09 se promítá už jen 
do slov na celostátní úrovni. Na té lokální 
se ostošest zakazuje, reguluje, dotuje 
a nově i zadlužuje.

Jistě se objeví argumenty, že jinak než 
s dluhem to nešlo. Že jinak bychom novou 
školu určitě neměli. Jenže o  nové škole 
mluvíme už pěkných pár let a za  tu dobu 
už jsme mohli mít velkou část peněz při-
pravenou. Peněz mají města sice mnohem 
více než třeba před deseti lety, přesto při-
praveno není nic a hlavně o to nebyla ani 
sebemenší snaha. Pokrýt cash flow, než 
nám přijdou peníze z  dotace, tomu bych 
ještě rozuměl, ale úvěr na  100 milionů 

do roku 2031 je čistý alibismus a neschop-
nost řídit městskou kasu. Jak se říká, duté 
sudy nepotopíš, ale nevím, jestli to platí 
o městské kase.

Margaret Thatcher v  jedné knize píše: 
„Moje ekonomická politika není založena 
na nějaké teorii, ale na věcech, s nimiž jsem 
já a miliony dalších lidí vyrostla: poctivá od-
měna za  poctivou každodenní práci, nežít 
na dluh, myslet na horší zítřky, splácet včas 
účty, podporovat policii.“ V Roztokách dě-
láme přesný opak. Je mi to líto.  l

Kdy mohu dát popelnici před dům, abych 
neporušil obecně závaznou vyhlášku? 
V časopise Odraz 6/2019 autor článku Pře-
plněnou nevyvezou! píše: „... před dům je 
dávat už v předvečer svozového dne“.

Podle mne to není možné, protože obec-
ně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou au-
tor článku podepsal, stanoví: „... nádoby 

umístěny pouze v den svozu“. Mám to chá-
pat tak, že autor článku nabádá ke spáchá-
ní přestupku, za  který lze uložit pokutu 
do  100  000 Kč? Rozumné by bylo, kdyby 
zastupitelstvo obecně závaznou vyhlášku 
změnilo.

� l

Jiří�Štochel

Kocourkov jen v hlavě

Dlužno

Jsem zmaten

V	minulém	Odrazu	popisuje	paní	zastupitelka	Dvořáková	
okolnosti	rekonstrukce	elektroinstalace	v	žalovské	školní	
budově.	Bohužel	ani	tentokrát	se	nevyhnula	nepřesnostem,	
nepravdám	a	zamlčování	části	faktů.

na	závěr	srpna	se	po	prázdninách	sešlo	zastupitelstvo	
a	řešilo	důležité	věci	–	například	úvěr	na	100	milionů	
na	novou	školu.	

Jan�Jakob

ing.�Roman�Jandík
předseda	ODS		
Roztoky
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Vážení rodiče,
v tomto poprázdninovém čísle vám přiná-
šíme informace o  dotacích a  projektech 
nově získaných či dobíhajících, které se 
v tomto novém školním roce 2019/20 bu-
dou na naší základní škole realizovat a při-
spějí tak milionovými částkami na aktivity 
vedoucí k rozvoji vědomostí, znalostí i do-
vedností našich školních dětí. Proto si pře-
jme, ať se vše podle předpokladu vyplní 
a  projekty zdárně proběhnou. Na  čtenou 
za měsíc se těší

věra�zelenková

Projekty�a�dotace�v�naší�škole�
Tak jako v minulých letech i letos pokraču-
jeme v  získávání finančních prostředků 
z  jiných zdrojů. Že se nám daří získávat 
prostředky na  různé aktivity, které 
nefinancuje kraj ani zřizovatel, je již o naší 
škole dlouhodobě známo. Není tedy 
výjimkou ani nový školní rok. 

V novém školním roce 2019/2020 ukon-
číme realizaci tří velkých projektů – Škola 
pro všechny II, z kterého financujeme čás-
tečně personální obsazení školního pora-
denského pracoviště a  aktivity, např. vzá-
jemnou spolupráci pedagogů zaměřenou 
na čtenářskou a matematickou gramotnost 
či cizí jazyky, podporu školních projektů, 
pokračování s metodou CLIL v některých 
předmětech, komunikaci v  cizím jazyce 
atd.

Z projektu IROP je zakoupeno vybavení 
učebny ICT, fyziky a  cizích jazyků 

nábytkem, ale i digitálními technologiemi 
včetně konektivity.

Centrum vzdělávání pro udržitelnou 
budoucnost, kde jsme partnerskou školou 
a kde nás reprezentují naše dvě kolegyně, 
bude ukončen v dubnu 2020.

V  rámci školního projektu Poznáváme 
zajímavosti evropských měst vycestuje 
koncem září 36 žáků se 4 pedagogy 
do Edinburghu na jazykový kurz a v dub-
nu je plánovaný jazykový pobyt ve Vídni, 
kde už se cítíme skoro jako doma, a to díky 
podpoře Letiště Praha, a.s.

V říjnu na pozvání školy ze Skawiny na-
vštíví 26 páťáků školu a  zajímavosti Kra-
kovského regionu.

V květnu odjede tentokrát s ČD 15 žáků 
na výměnný pobyt do rodin žáků ZŠ v Po-
pradu. Učitelé a žáci budou se svými slo-
venskými kamarády pracovat v hodinách, 
bydlet v  rodinách a  učitelský doprovod 
bude sdílet své pedagogické zkušenosti. 

Návštěvy v Popradu a Skawině jsou vždy 
velmi milé, přátelské a naši žáci a učitelé se 
na ně moc těší.

Důležitou oblastí, která je při velikosti 
naší školy velmi důležitá a zásadní, je bez-
pečnost, klid a  pohoda pro vzdělávání. 
Prevence pro všechny je svými aktivitami 
zaměřena nejen na žáky, ale pedagogy, pra-
covníky školy a rodiče. Příspěvek jsme zís-
kali od  Středočeského kraje. Na  prevenci 
navazuje projekt O2 chytrá škola, který je 
zaměřen svými aktivitami na  bezpečí při 
práci s digitálními technologiemi, na me-

diální výchovu a činnosti k rozvoji kritic-
kého myšlení. 

Díky Dobrému sousedství – Letiště Pra-
ha jsme získali finanční prostředky 
na adaptační kurzy pro žáky šestých roční-
ků, jejichž dobré stmelení na začátku vstu-
pu na 2. stupeň je velmi důležité.

Příspěvek na  přírodní učebnu s  bylin-
kovými záhony před novou budovou školy 
se pravděpodobně bude realizovat 
s  menším zpožděním, ale snad se vše 
stihne nejen ve  prospěch žáků, ale 
i veřejnosti.

Řemeslo má zlaté dno – komunitně 
osvětová akce pro veřejnost by měla být 
svými dílnami zaměřena na přírodní a by-
linkové záhony, učitele podpořilo město 
Roztoky.

Zapojením školy do  projektu MAP II 
v regionu ORP/MČ Černošice se nám na-
bízí spolupráce s ostatními školami v regi-
onu, účast na  aktivitách, např. semináře 
na  míru pro učitele, výjezdy ředitelů ZŠ, 
společná sdílení pedagogů. A  to nás další 
aktivity čekají. 

Do našeho rozpočtu na tento školní rok 
si můžeme připsat + 7 milionů korun, a to 
je sakra dost dobrý počin. 

Děkuji vedení školy, provozním pracov-
níkům a  především kolegům pedagogům 
za práci na projektech a dotacích.

� l

Marie�Bartulíková

Školní okénko

Roztocké�děti��
Dětský	pěvecký	sbor	Roztocké	děti	
přijímá	do	svých	řad	nové	členy	–		
chlapce	a	dívky	ve	věku	od	tří	
do	cca	13	let.	Děti	neprocházejí	
žádnými	talentovými	zkouškami.	
Jedinou	podmínkou	je	chuť	zpívat.	
Děti	jsou	při	zkouškách	rozděleny	
podle	věkových	kategorií.

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

teRMÍNY: 
pondělí	15.45–17.00		
(preferujeme	maličké	děti	od	3	let	
max.	do	1.	třídy)

pondělí	17.00–18.00		
(děti	od	2.	třídy)

středa	16.45–18.00	(preferujeme	
děti	předškolní	a	školní)

Vedení	sboru:	Vlaďka	Drdová,		
Petra	Drdová		 l

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

Pojďte�s�námi�do�Pohádky��
zdravíme	rodiče	s	dětmi		
v	novém	školním	roce	2019!		
Již	sedmým	rokem	vám	na-
bízíme	soukromou	školičku	
Pohádka	v	lesním	prostředí	
se	zvířátky	v	Roztokách.	Děti	
letos	přijímáme	od	1,5	roku	
(plínky	nevadí),	ale	máme	
i	starší.	Učíme	se	jak	hygienické	
návyky,	tak	barvičky,	oblékání,	
básničky.	Každý	den	se	staráme	
o	zvířátka.	Snažíme	se	pobývat	
celé	dny	u	nás	na	zahradě,	kde	
je	díky	stromům	příjemný	stín.	

Máme	ještě	2	místečka,	
v	případě	zájmu	volejte	
777	977	244,	Jana	Buštová,	
adresa:	nad	Vinicemi	1549,	
Roztoky.		 l
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Salón Zdenky Braunerové ve spolupráci se 
Středočeským muzeem pokračuje v duchu 
odkazu malířky a snaží se podporovat mla-
dé začínající umělce. Vloni jsme začali 
úzce spolupracovat se Základní školou 
Zdenky Braunerové a výsledkem projektu 
byla finanční podpora žáků na  cestu 
do Drážďan, letos jsme se rozhodli podpo-
řit talentovaného studenta designu Attilu 
Zinčaka. Jeho fotky jsou vystaveny v Kofííí 
i  v  muzejní kavárně, oživily zdevastova-
nou, velmi ponurou Nádražní ulici, která 
je vstupní branou do města. Attila roztoc-
kou základní školu dávno opustil, ale nabí-
dl předat své zkušenosti dnešním školá-

kům. Organizace ve  škole se chopila 
Mgr.  Petra Červinková. Děti z  loňské  
6. A absolvovaly v rámci výtvarné výchovy 
několik workshopů o  uměleckém cítění 
pod názvem Učím se vidět, právě pod ve-
dením o  pár let staršího fotografa. Attila 
Zinčak je učil základním kompozičním 
principům ve  fotografii, práci s  barvou 
a schématy, historii, ale i dnešním trendům 
ve  fotografii. Po  přednášce následovalo 
vždy focení v terénu, a to nejprve na volné 
téma, poté na  téma „abstrakce“, posléze 
„abstraktní portrét“. Není zanedbatelná 
skutečnost, že k  fotografování děti použí-
valy zejména mobilní telefon, který je 

na chvíli odpoutal od her a sociálních sítí. 
Vzniklé snímky vyhodnotí odborná komi-
se a ve dnech 3.–6. října budou vystaveny 
ve Středočeském muzeu. V neděli 6. října 
v 17 hodin budou vyhodnoceni odbornou 
komisí nejlepší fotografové, kteří získají za-
jímavé ceny. Finanční podporu projektu 
poskytly: město Roztoky, Salón Zdenky 
Braunerové a Nadace O2.

A co je na celé aktivitě skvělé? Spoluprá-
ce Attily Zinčaka se základní školou bude 
pokračovat i v dalším školním roce.

� l

Marcela�Šášinková,�Dagmar�caislová��
(Salón	zB)

n�Domškoláček
Pro četné požadavky rodičů připravujeme 
pro vaše malé školáčky, děti z 2. až 4. tříd 
v domácím vzdělávání, celotýdenní dopo-
lední výukový program. Domškoláček je 
platforma, kde se budou potkávat děti, kte-
ré jsou vzdělávány doma a  jejichž rodiče 
potřebují s  výukou průběžnou pomoc.  
Domškoláček je navržen pro děti, kterým 
vyhovuje menší kolektiv a  individuální 
přístup. Rodičům nabízíme pomoc při pří-
pravě na  povinné přezkušování v  rámci 
individuálního vzdělávání.
n�Grafomotorika
Nový kurz pro vaše předškoláčky (od 4 let), 
který bude navazovat na oblíbené Logopo-
vídání a bude tak rozvíjet podpůrné aktivi-
ty správného rozvoje vašeho předškolního 
dítěte. Pod vedením speciální pedagožky 
a logopedky.
n�Meditace
Pojďme se naučit pod odborným vedením 
zvolnit a zavést relaxaci a meditaci do na-
šich hektických životů.

n�Španělština
Pro začátečníky – děti ZŠ 2. stupeň

Opět nabízíme jazykové kurzy: angličti-
nu a němčinu v různých úrovních pro děti 
i  dospělé, připravujeme k  maturitním 
zkouškám, otevíráme francouzštinu pro 
pokročilé, španělštinu pro ZŠ 2. stupně, 
pro středně pokročilé dospělé, italštinu pro 
mírně pokročilé, ruštinu pro děti i dospělé, 
japonštinu, češtinu pro cizince. 

A  samozřejmě, pokud jste potenciální 
gymnazista, pomůžeme s přípravou na při-
jímací zkoušky na osmiletá i čtyřletá gym-
názia.

iNSiGNiS: kurzy po celé republice
Během prázdnin proběhly tzv. Prezenční 
dny, které jsou součástí našich kurzů dis-
tančního studia a  na  kterých si naši stu-
denti mohou upřesnit či doplnit teoretické 
i  praktické znalosti z  oblasti psychologie, 
pedagogiky či zdravovědy přímo od auto-
rizovaného lektora.

Máte tetičku v Aši? Potřebuje najít práci? 
Nebojte se jí o našich kurzech říct, protože 
u nás studují lidé z celé republiky. Jak je to 
možné?  Vzdělávají se sami podle svých ča-
sových možností, a  to v  prostředí webové 
aplikace, v  níž se studentům postupně od-
krývají jednotlivé moduly, každý ukončený 
testem (pro lepší orientaci v probírané látce). 
Studium je tedy velice flexibilní a není nutno 
nikam pravidelně dojíždět, stačí jenom mít 
počítač a  přístup na  internet. Podle našich 
zkušeností studium zvládnou i  ti, kteří 
o sobě tvrdí, že si s počítačem nerozumí. 

V září otevíráme hned tři kurzy. Přijímá-
me přihlášky na e-learningové kurzy Chů-
va jako profese (rekvalifikační kurz zakon-
čený státní zkouškou), Asistent pedagoga 
i prezenční jednodenní kurz První pomoc 
dětem. 

Více na  www.lexik.cz, www.insignis.cz 
i na Facebooku. 
V případě jakýchkoli dotazů pište 
na info@lexik.cz nebo info@insignis.cz, 
volejte na 733 643 642, 739 035 000.  l

Těšíme se na vás.
ing.�Blanka�Pekárková�

koordinátorka	Lexik	a	inSigniS

Po zápise nám zůstává několik míst v násle-
dujících kurzech. Chcete-li se do kroužků 
zapsat, napište nám na  roztoc@roztoc.cz, 
nebo kontaktujte přímo lektora kroužku. 
Vše najdete na www.roztoc.cz
n�Koťata, čtvrteční tvořivý kroužek pro 
děti, které si teprve zvykají na to, být v dět-
ské skupince bez rodičů (2–3 roky)

n�Kroužek animovaného filmu pro děti 
od 7 let
n�Výtvarné kroužky Semišová myš a  Ka-
nárci v pondělí a ve čtvrtek (5–18 let)
n�Hudebně-taneční laboratoř spojující 
hudbu a pohyb v úterý (7–12 let)
n�Tanlalé – tvořivá taneční výchova 
ve čtvrtek (4–8 let)

n�Keramika v pátek (6–14 let) 
n�Frisbee v úterý (od 10 let)
n�Francouzština s rodilou mluvčí pro začá-
tečníky či mírně pokročilé (od 15 let)
n�Ranní jóga v pátek a večerní Jin & Jang 
Jóga v pátek (od 15 let)
� l

zuzana�Šrůmová

Attila Zinčak a „jeho“ děti

Víte, co je Domškoláček? 

Roztoč – volná místa v kroužcích a kurzech

na	letní	prázdniny	už	můžeme	jenom	vzpomínat,	v	Lexiku	
bylo	rušno.	Letos	pro	vás	máme	několik	žhavých	novinek:	
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Devítiletý Vítek Bromovský z Roztok, kte-
rý začátkem roku převzal status oficiálního 
reprezentanta České republiky, startoval 
v kategorii Junior A. Přes nepříznivé poča-
sí a  drobný technický problém v  posled-
ním závodě se Vítkovi podařilo skončit 
na krásném třetím místě a přivézt do Čech 

bronzovou medaili a  titul druhého vice-
mistra Evropy 2019. 

Vítek je členem týmu Lukáš Pešek ri-
dingschool a v letošním roce ho ještě čeká 
několik závodů Mistrovství České republi-
ky a MinimotoCupu.� l

Simona�Mádlová�

Bronzová medaile z mistrovství Evropy

Mnoho obyvatel vzpomíná na pana učitele 
Hrůzu a jeho aktivity spojené s atletickým 
stadionem. Paní učitelka Jungwirthová pro 
změnu vedla dětí k  závodům v  běhu 
a k míčovým sportům. Totéž paní ředitelka 
Bendová, která držela vysoko prapor volej-
balu a sportování žáků v rámci okresních 
a krajských soutěží. Podpora všech ředite-
lek mateřských škol ve sportování, zejména 
předškoláků, byla vždy příkladná.

V současné době je skvělé sledovat akti-
vity fotbalových trenérů, kteří se zapojují 
jako pomocní učitelé při výuce fotbalových 
dovedností a  rozvoje pohybových aktivit 
žáků prvního stupně základní školy. V jiné 
aktivitě bylo bezvadné sledovat učitele 
z prvního stupně při ukázkové hodině atle-
tické přípravky, včetně metodiky a potřeb-

né teorie. Nelze opomenout výuku pana 
Kolcuna, jenž učí děti zásadám sebeobrany 
a  úpolových sportů. Určitě je zde mnoho 
dalších dobrých příkladů, nicméně by se 
vše dalo shrnout do  jednoduché věty – 
máme na čem stavět!

Nežli se ale obrátím s pohledem do bu-
doucnosti, je třeba vidět vybavení a infra-
strukturu sportu v Roztokách. Tělocvičny 
odpoledne „praskají ve  švech“ převážně 
mládežnickým sportem, kurty na volejbal, 
fotbalové hřiště jakbysmet. Plány města 
v této oblasti spoléhají na vybudování tělo-
cvičny nové ZŠ v Žalově a fotbalových tré-
ninkových prostor v  prostoru u  šraněk. 
Snad se vše podaří...

Kam tedy může školství v Roztokách ob-
lasti sportu jít ještě dál? Nejprve udržet to 

dobré, co máme. Spolupráce Sokola,  
SK Roztoky a  dalších spolků s  městem 
a školskými zařízeními je nutností. Napří-
klad v  mateřských školách paní ředitelky 
a  paní učitelky dbají o  rozvoj všeobecné 
pohybové průpravy. Vzory ze světa ukazu-
jí, že je to správný trend a jediná cesta, jak 
vést děti ke zdravému životnímu stylu, je-
hož je sport nedílnou součástí. 

Na  základní škole by bylo v  souladu 
s programem Talentovaná mládež minis-
terstva školství zajímavé promyslet, jak 
u druhého stupně zorganizovat sportov-
ní třídu. Spolupráce mezi učiteli TV 
a  trenéry fotbalu, volejbalu a  například 
atletiky by tak mohla být ještě intenziv-
nější. Nebojme se těchto cílů, neboť při 
pohledu na letošní vrchol mládežnického 
sportu v České republice – Letní olym-
piádu dětí a  mládeže, mělo naše město 
velmi slušné zastoupení. Držím palce 
sportovcům pod stále platným – Menssa-
na in corpore sano aneb ve zdravém těle 
zdravý duch.

� l

Mgr.�Martin�Matas
TJ	Sokol	Roztoky,	člen	rady	školy

Školství a sport v Roztokách 
V	Roztokách	má	sport	hlubokou	tradici	–	volejbal,	fotbal,	
atletika,	ju-jitsu,	taekwon-do,	aerobik,	jóga,	orientační	
běh,	stolní	tenis,	gymnastika	atd.	Všechny	tyto	sporty	
v	Roztokách	máme	(nebo	jsme	měli)	a	jsou	spojeny	
s	konkrétními	lidmi.	Podpora	zdravého	životního	stylu	
je	v	dnešní,	převážně	sedavé	době	nutností.	Propojení	
se	školskými	zařízeními	bylo	vždy	zásadní	pro	podporu	
činnosti	sportovních	organizací.	

Třetí	srpnový	víkend	hostil	juniorský	okruh	v	nizozemském	
Assenu	mistrovství	Evropy	silničních	minibiků,	kde	se	utkali	
nejlepší	jezdci	z	celkem	patnácti	zemí.	

n�Přivýdělek k důchodu: hledáme spolehli-
vou paní na  úklid rodinného pensionu 
Schola, Noutonice 23. Tel. 603  241  079 
nebo www.pensionschola.cz

n�Hledám pronájem sklepní kóje v  by-
tovém domě v  Roztokách nebo proná-

jem menšího sklípku v rodinném domě. 
Tel. 777 333 570

n�Hledáme spolehlivou paní na úklid ro-
dinného domu v  Roztokách, 1× týdně,  
4–5 hod. Volejte, prosím, na  tel. 
777 578 461. Zajímavá odměna.

n�Pronajmu levně garsonku s  malou ku-
chyní a s balkonem. Tel. 777 609 491

n�Absolvent ČVUT hledá pro sebe bydlení 
1+kk, 2+kk v  Roztokách či jeho blízkém 
okolí na dlouhodobý nájem. Prosím kon-
taktujte mne na tel. 731 265 847. Děkuji.  l

Řádková inzerce
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Hledáme

OPERÁTORA / OPERÁTORKU DO VÝROBY TISKOVÝCH FOREM - RAZÍTEK

OPERÁTORA DTP STUDIA - GRAFIKA

Minimální kvalifikační požadavky: • 

 

učební obor nebo středoškolské vzdělání • základní znalost práce s

 

počítačem  

Kontakt pro zaslání 
profesního životopisu 
a více informací podá

Eva Nováková, 
personalista

e-mail:  
eva.novakova@panflex.cz

tel.: 737 260 319

 

 
Minimální kvalifikační požadavky: •  zkušenost s prací na platformě Mac •  znalost Photoshopu a Illustrátoru 

PRACOVNÍKA PŘÍJMU ZAKÁZEK PRO NĚMECKY HOVOŘÍCÍ ZEMĚ
Minimální kvalifikační požadavky: •  perfektní znalost německého jazyka slovem i písmem
•  polygrafické vzdělání, případně praxe v oboru jsou výhodou (není podmínkou)
•  znalost práce na počítači / znalost grafických programů je výhodou  

PRACOVNÍKA PŘÍJMU ZAKÁZEK
Minimální kvalifikační požadavky: 
•  pokročilá znalost anglického jazyka slovem i písmem 
•  polygrafické vzdělání, případně praxe v oboru jsou výhodou, nikoliv podmínkou
•  znalost práce na počítači / základní znalost grafických programů, především Adobe

PRO VŠECHNY POZICE PLATÍ:
Možnost nástupu: ihned     
Pracovní poměr hlavní - na smlouvu
Nabízíme: 
•  různé zaměstnanecké výhody
•  zajímavé finanční ohodnocení 
•  práce od pondělí do pátku (víkendy a svátky jsou volné)  

Pracoviště:  Statenice - Černý Vůl, Ve Velazu 277. 
Dostupnost pražskou MHD a dalšími autobusovými spoji. 
Možnost parkování auta přímo u firmy.

 
 

Vaše zahrada
               od projektu 

   po údržbu
          kvalita se zárukou 

Projekce a realizace zeleně
Automatické závlahové systémy
Zahradní jezírka – koupací, okrasná
Předpěstované travní koberce
Dřevěné altány, pergoly, paluby
Kamenné zídky, dlažby, opěrné zdi

BAOBAB – péče o zeleň s.r.o. I Rýznerova 3/24, 252 62 Únětice
mobil: 731 659 881 I tel./fax.: 224 319 917 I e-mail: realizace@baobab.cz
www.baobab.cz  

Facebook “f ” Logo RGB / .ai Facebook “f ” Logo RGB / .ai

 zahradybaobab
inzERcE



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. 2019 - 31. 3. 2020 

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

NOVÉ ZIMNÍ DEZÉNY


