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PO UZÁVĚRCE

VÝSLEDKY VOLEB DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA
Přinášíme vám výsledky voleb do zastupitelstva kraje,
jak jsou zveřejněny na www.volby.cz.
O přízeň voličů se ve Středočeském kraji
ucházelo celkem 20 stran, v zastupitelstvu
kraje jich nakonec bude zastoupeno 6.
Podle očekávání zvítězilo hnutí ANO
2011, výrazného úspěchu ale dosáhli i Starostové a nezávislí. Roztoky budou mít
stejně jako v minulém období v krajském

zastupitelstvu jediného zástupce, a to starostu města Jana Jakoba. Ostatním roztockým kandidátům bohužel hlasy spoluobčanů ke zvolení nestačily.
Volební účast ve Středočeském kraji
byla 34,76 %.
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Roztočtí voliči byli aktivnější, k volbám jich přišlo 42,54 %.
Všech dvacet kandidujících stran získalo
v Roztokách aspoň jeden hlas. Pětiprocentní hranici v Roztokách na rozdíl od celokrajských výsledků výrazně překročila koalice KDU-ČSL, SZ, SNK  ED se čtyřmi
roztockými kandidáty. 
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O tom obyčejném lidském sobectví

ÚVODEM
O tom obyčejném lidském
sobectví | J. Drda

Je jisté, že zavedení parkovacích zón na území Prahy 6 přineslo mnoha Roztočákům potíže a vzedmulo vlnu nespokojenosti.
Ponechme stranou zkoumání, zda toto kontroverzní opatření
přinese očekávané výsledky, jestli neexistuje jiné řešení, zda
se s tím nedalo něco dělat dřív a tak dále. Pojďme ke kořenům, k základnímu motivu, který vedl ke zvolení právě
tohoto řešení.
Ano, aut přibývá a v Praze se obecně parkuje čím dál hůře. A magistrátním úředníkům, jakož i místním rezidentům je hned jasné, kdo za to může. No přece ty mimopražské náplavy, které mají tu smělost, že pracují v Praze a jezdí si jak pánové
v autech. A ještě si drze zaparkují v ulici, kde vůbec, ale vůbec nebydlí!
Zkrátka venkovany tady nechceme. To je naše město, naše ulice a naše místa
na parkování. Potřeby a problémy ostatních nás vůbec nezajímají. My máme právo,
my máme nárok, my, my, my. My jsme ti Pražáci, vltavská krev. My Prahu nedáme,
radši ji zbouráme.
A tady, jakkoli mě nemožnost zaparkovat v rozumné vzdálenosti od metra taky
štve, musím přiznat, že se postoji Pražanů vlastně ani nedivím. Je totiž diktován
jednou obecně rozšířenou lidskou vlastností, a to je sobectví.
Nehrajme si na Mirky Dušíny, trocha toho sobectví je v každém z nás. Vždyť
i nám vadí, když před naším domem v Roztokách parkuje někdo cizí. Kontejnery
na tříděný odpad všichni schvalují, ale nesmějí stát pod jejich okny. Totéž platí
pro odpadkové koše, lavičky nebo nedej bože autobusové zastávky. Všichni si
instinktivně (a někteří možná programově) chráníme svůj prostor, svůj klid a své
pohodlí.
Ti zatrolení Pražáci nedělají nic jiného. Jenom si myslím, že modrými zónami si moc
nepomohou. Tedy aspoň ti prostí občané. Pro ty to dřív nebo později bude jenom
l
další cesta, jak z nich vrchnost tahá peníze. Ono to sobectví občas něco stojí.
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INFORMACE Z RADNICE

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, toto číslo Odrazu naleznete ve svých
schránkách týden po krajských volbách, proto bych všem,
kteří k těmto volbám přišli, chtěl velmi poděkovat.
Zářijové zastupitelstvo bylo pro Roztoky
ve dvou věcech zcela klíčové, proto bych se
jim chtěl věnovat i ve slově starosty.

Nová budova školy v Žalově

V minulém čísle Odrazu jsem Vám představil vizi nové žalovské budovy školy. Tomuto tématu se velmi pečlivě věnovali zastupitelé na svém zasedání. Celá záležitost
byla probrána ze všech možných úhlů pohledu. Jsem rád, že následně zastupitelstvo schválilo Memorandum o spolupráci
při výstavbě areálu VTP Žalov a ZŠ Žalov
mezi městem Roztoky a společností VTP
Žalov s.r.o. V příštích týdnech budeme řešit následné kroky, které jsou pro realizaci
projektu nezbytné. O těch Vás budeme informovat. Věřím, že to dobře dopadne
a že možná už za dva roky budeme mít
další krásnou novou budovu základní
školy, která nám na několik desetiletí vyřeší problémy s kapacitou.

Regulační plán Dubečnice

Zastupitelstvo také schválilo regulační plán
pro oblast Dubečnice. Jedná se o zcela klí-

Nové školky

Opakovaně se mi množí dotazy na nové
školky, proto si dovolím mírně aktualizovat informaci z minulého čísla. Po období
plánování a prověřování různých variant
již čile projektujeme další nové školky. Jedna nová třída by měla vzniknout vedle současného Kaštánku v Palackého ulici.
Po diskusi s občany z této lokality jsme se
shodli, že jedna nová třída je zde maxi-

Studie lokality u přívozu

Zaznamenal jsem i několik dotazů na studii lokality u přívozu. Mnozí to z Odrazu
pochopili tak, že chceme v příštích letech
zrealizovat všechny etapy, které by stály několik desítek milionů korun. Rád bych to
uvedl na pravou míru. V horizontu dvou
let bychom rádi provedli úpravy přímo
u přívozu (etapa č. 1) a cyklostezku přes
protipovodňový val s vyřešením nyní
nebezpečného napojení na druhé straně
u přeložky (etapa č. 4). Studie prověřila
možnosti využití tohoto území a nákladnější výstavbu mariny a lávky na ostrov
l
v příštích letech neplánujeme. 
S pozdravem
Jan Jakob
starosta města Roztoky

ODSTRANĚNÍ NAPADENÝCH
A NEBEZPEČNÝCH DŘEVIN
V ULICI JANA PALACHA

Několik zajímavostí ze dvou městských rad

Vážení spoluobčané, v podzimních měsících
bude v zeleném pásu ulice provedeno kácení
jednoho kusu ořešáku, který je již vzhledem
ke svému zdravotnímu stavu neperspektivní
a začíná být pro své okolí nebezpečný. Dřevina je napadena houbou a hnilobou kmene.
Koruna stromu, dotčená i předchozí intenzivní
stavební činností (přístavbou nové ZŠ a rekonstrukcí komunikace), je značně poškozená.
Kosterní větve jsou velmi křehké a dochází
k jejich častému ulamování. Ihned po vykácení
bude v tomto prostoru vysazen ořešák mladý.

Ukončení spolupráce se
správcem bytového fondu

nepříjemnou situaci podaří brzy dát do pořádku.

Do dnešního dne nemají nájemníci městských bytů a nebytových prostor vyúčtování za loňský rok. Nejsou vymáhány nedoplatky nájemného, nebyl předložen návrh
plánovaných oprav. Toť pouze výčet z neplnění činností, pro které byla společnost
Miva městem najatá. Ani červnové jednání
mezi zástupci města a vedením Mivy očekávané zlepšení nepřineslo, a tak město
přistoupilo k razantnějším krokům. Starostou města byla Mivě zaslána výzva
k okamžitému zjednání nápravy. Podle
usnesení, které radní přijali, odstoupí město od smlouvy, nedojde-li ze strany Mivy
do 10. října k nápravě. O nepříjemné situaci jsme dopisem informovali všechny nájemníky. V případě ukončení spolupráce
s Mivou město najme na poloviční úvazek
účetní a správce, kteří budou správcovskou
činnost zajišťovat. Pevně věřím, že se nám

Nový herní prvek
na žalovském hřišti

Další zásah bude proveden v křižovatce ulic
Jana Palacha a Školní náměstí, kde dojde
k odstranění značně poškozených bříz umístěných v těsné blízkosti chodníku (u vodního
herního prvku), které svými stavbou narušenými, a proto nestabilními kořenovými systémy a křehkými větvemi přímo ohrožují jak
chodce, tak občany odpočívající na přilehlých
lavičkách a děti využívající blízký herní prvek.
Odstraněné dřeviny budou ihned nahrazeny
novými jedinci. 
l

Eva Maršíková
vedoucí odd. ŽP
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čový dokument pro budoucnost Roztok.
Právě regulační plán je tím důležitým nástrojem, kterým můžeme jako město ovlivnit vzhled a funkčnost jednotlivých území.
Také je to regulativ jenž může zmírnit tlak
developerů na masivní živelnou výstavbu,
kterou v některých roztockých lokalitách
plánují. V případě Dubečnice bojujeme
o to, zda v Roztokách budou tisíce (podle
developera) nebo pouze stovky (podle
města) nových obyvatel. Upozorňuji, že
výstavbu bohužel úplně zakázat nemůžeme. Věřím, že regulační plán nabude
právní moci a bude tak pro stavebníky
v této lokalitě závazný a nepřekročitelný.

mem možného. Další třídy pak projektujeme v soukromých prostorech za knihovnou, kde by byla školka v nájmu. Sem se
vejdou dvě nové třídy. Jsem přesvědčený,
že všechny tři nové třídy školek otevřeme
nejpozději k začátku příštího školního
roku.

V červnu došlo k odstranění herní věže
z hřiště naproti žalovské škole. Její životnost byla u konce. Další používání by mohlo být pro děti nebezpečné. Z šesti firem,
které předložily nabídku na nový herní prvek, byla vybrána firma CoolCity s.r.o. Splnila podmínky nejvyššího standardu – tropického dřeva, nerez oceli a vysoce
kvalitního plastu. Nová věž bude vyrobena
z bezúdržbového materiálu, záruční dobu
firma nabídla 10,5 roku. Prvek, jehož součástí budou balanční mostky, ručkovací
dráha, skluzavka, lezecká stěna a šplhací
tyč, bude stát necelých 750 000 korun. Věřím, že investice do kvalitního herního
prvku byla dobrým rozhodnutím a koncem roku to ocení i roztocké děti.
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INFORMACE Z RADNICE
Město podepsalo memorandum
s novou dětskou lékařkou
Snahou města je podpořit stálého pediatra
v Roztokách. Radní schválili memorandum o spolupráci s paní doktorkou Kateřinou Malou. Více se o situaci s dětskými lékaři dočtete v samostatném článku.

Změna záměru MŠ Palackého

Jak již napsal ve svém úvodním slovu pan
starosta, město i s ohledem na přání maji-

telů sousedících nemovitostí zredukovalo
na polovinu záměr vybudovat v areálu MŠ
v Palackého ulici prostory pro další dvě oddělení MŠ. Přibude zde tedy jenom jedna
třída.

Výběrové řízení na projektanta
studie revitalizace Sokola
Na základě dohody města a Sokola Roztoky vzalo na sebe město úlohu vyhlašovatele
soutěží na výběr zhotovitele předprojekto-

vé a projektové přípravy revitalizace areálu
Sokola Roztoky. Rada města schválila rámcové zadávací podmínky na výběr projektanta, o kompletních parametrech revitalizace se ještě bude jednat. l
Marie Šlancarová
místostarostka

Pět hodin nestačilo
Zastupitelé stihli během pěti hodin projednat pouhou polovinu navržených
bodů. Ostatním se budou věnovat na mimořádném jednání 5. října. Dlouhé
diskuse vyvolalo schvalování regulačních plánů a plánovaná výstavba nové
základní školy v areálu bývalého Barumu v Žalově. Závažnost projednávaných
bodů potvrdila asi desítka občanů, která si přišla diskusi poslechnout. Někteří
z přítomných se do diskuse také zapojili.

o rodícím se Regulačním plánu Solníky.
Vzhledem k blížící se 23. hodině, tedy konci zastupitelstva, po krátké diskusi požádal
své kolegy zastupitele, aby se nad možnostmi využití území zamysleli a své nápady
a připomínky mu zaslali.

Výstavba na Dubečnici
má pravidla

Možnosti rozšíření
kapacity ČOV

Pořizovatel RP Dubečnice, pan architekt
Boček, se vypořádal s připomínkami a námitkami, které vzešly ze srpnového veřejného projednání, což byl poslední milník
požadovaný stavebním zákonem, a předložil zastupitelstvu finální verzi Regulačního
plánu (RP) ke schválení. RP Dubečnice byl
zastupitelstvem schválen. Stane se tedy
nyní závazným dokumentem, který musí
majitel pozemku při plánování výstavby
respektovat. Je nutno připomenout, že
na základě soudního rozhodnutí je město
povinno zrušit do října 2016 platnou stavební uzávěru. Tím pádem bylo nutno vydat urychleně do tohoto data platný regulační plán. V opačném případě by mohla
nastat nekontrolovaná výstavba na tomto
území. Dle schválených regulativů přibude
na tomto území cca 800 obyvatel.

Základní škola místo
tří bytových domů
Výsledkem jednání pana starosty a zástupců VTP Žalov (dále jen společnost) je

memorandum o spolupráci. O co v dohodě jde? Místo tří plánovaných bytových
domů společnost odprodá městu 7,5 tisíce čtverečních metrů za 2645 korun za 1 m2.
Na daném území vyroste nová budova
1. stupně základní školy (8 kmenových
tříd, 2 třídy pro družinu, jeden větší ateliér, tělocvična, sborovna, kabinety, jídelna
s kuchyní, šatny, služební byt pro školníka) a venkovní hřiště. Současně poběží
plánovaná výstavba tří věděcko-technických parků.
Aby se mohla práce vedoucí ke společnému územnímu a stavebnímu řízení co
nejrychleji rozběhnout, bylo nutné schválit
změnu zadání v části Regulačního plánu
Horní Žalov.
Dlouhá diskuse se vedla nad variantami –
moderní a energeticky úsporná budova by
stála téměř 69 milionů korun. Levnější varianta by vyšla na 40 milionů. Otázkou výhodnější varianty se bude zabývat stavební
komise, která své stanovisko předloží zastupitelstvu k finálnímu rozhodnutí.

Regulační plán Solníky

Michal Hadraba, zastupitel zodpovědný
za regulační plány města, otevřel diskusi

Zastupitelé posvětili memorandum o spolupráci mezi obcemi MČ Suchdol, Únětice,
Statenice a Roztoky, ve kterém obce vyjadřují společnou vůli řešit odvod a likvidaci
splaškových vod a věcně i finančně se
na realizaci čističky odpadních vod podílet. Z 20 000 tzv. ekvivalentních obyvatel,
na které je stávající ČOV projektována, je
třeba kapacitu navýšit na 32 000, což je počet, který by měl uspokojit požadavky
územních plánů zúčastněných obcí.
Rozpracovaná studie řeší dvě varianty:
výstavbu malé ČOV v Žalově a rekonstrukci stávající ČOV v dolních Roztokách.
První vyčíslení nákladů je astronomické –
dosahuje až 261 milionů korun. Snížení
nákladů, zpracování SWOT analýzy a navržení etapizace jsou požadavky, které vzešly od starostů dotčených obcí. Po zapracování požadavků zpracovatel předloží studii
k dalšímu projednání. Město vyvine maximální úsilí, aby se podařilo získat na plánovanou akci dotaci. 
l
Marie Šlancarová

místostarostka

Perspektiva dětských lékařů v Roztokách
Více než rok a půl jsme se zabývali situací,
na kterou nás upozornilo několik roztockých maminek. Nebyly spokojeny s tím, že
se ve stávajícím zdravotnickém zařízení
v Havlíčkově ulici velmi často měnili pediatři, někdy i dvakrát ročně. Situace se želbohu nezlepšila ani poté, co jsme se s pro-
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vozovatelem – dnes již bývalým – tohoto
zdravotnického zařízení sešli a snažili se
s ním dohodnout, aby reflektoval kritické
připomínky dětských lékařů (svých zaměstnanců) a zamezil jejich častému střídání. Jakkoli jsme museli uznat, že situace
na trhu práce je právě u dětských lékařů

kritická (česky řečeno – je jich málo a současné podmínky ve zdravotnictví nijak
zvláště neumožňují doufat ve změnu),
přesto jsme se nebyli ochotni s daným stavem smířit.
S povděkem jsme proto kvitovali iniciativu roztockého občana pana Kalhouse, ➔
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který nám doporučil pediatričku MUDr. Kateřinu Malou. Následovalo několik schůzek,
jednání a rozhovorů. Protože bývalý provozovatel dětské pediatrie dával najevo, že by
jakoukoli podporu dalšího pediatra vnímal
jako nevhodnou a obcí podporovanou konkurenci, rozhodli jsme se nabídnout
MUDr. Malé prostory stávajícího Úřadu
práce v Havlíčkově ulici. Ten je velmi málo
vytížen a jeho vedení mělo v minulosti zájem naši obec opustit. Úřad sídlí v obecním
objektu a my jsme byli schopni budoucímu
nájemci garantovat obdobné, ne-li identické
podmínky, jaké měl dlouhá léta majitel sousedního pediatrického zařízení.
Paní doktorka souhlasila a výsledkem
našeho dlouhodobého snažení je podpis
memoranda, ujednání o tom, že v jarních
měsících (optimálně v březnu, věříme ale,

že nejpozději v červnu) zřídí pediatrickou
ordinaci s každodenním provozem. Dosavadní jednání s paní doktorkou byla velmi
korektní a snad neuděláme chybu, když
napíšeme, že v její osobě do Roztok přijde
usměvavá a sympatická odbornice. Memorandum schválila městská rada a bylo o ní
informováno zastupitelstvo. Držte nám
prosím palce, ať rekonstrukce objektu proběhne bez zádrhelů, ať věc nezbrzdí byrokracie či příliš chladná zima. Pokud se
v obecní kase najde dostatek prostředků,
rádi bychom přeměnu stávajícího úřadu
práce spojili s vylepšením sousední klubovny pro seniory. Dětský pediatr ale bude
mít přednost. Přejeme si v obci zkušeného
praktika, který dělá takříkajíc „sám
na sebe“, je motivován a má ambici být vyhledávaným rodinným lékařem.

V tomto kontextu je třeba zmínit i fakt, že
dosavadní provozovatel pediatrické ordinace (a nájemce obecních prostor) Ing. Šalamon prodal svou firmu společnosti Česká nemocniční s.r.o. Město o tomto kroku
neinformoval, jednání se zástupci nové
společnosti nás teprve čeká. Připomeňme,
že pediatrické ordinace sídlí v objektu, který patří městu, na tom se nic nemění. Zástupce nové společnosti jsme do vydání
tohoto čísla stihli kontaktovat pouze telefonicky a ujistil nás v tom, že stávající lékaři zůstávají, rozsah poskytování pediatrické péče by tedy neměl být ohrožen. 
l
Marie Šlancarová,
místostarostka

Tomáš Novotný,
místostarosta

Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 25. 8.
do 28. 9. 2016:
n Dne

26. 8. oznámena krádež zboží v prodejně Albert s tím, že obsluha prodejny zadržela podezřelou osobu – výjezd na místo,
zjištěno, že podezřelá osoba v prostoru
prodejny uložila zboží do batohu, který
měla při sobě, a toto zboží pronesla přes
pokladnu, aniž by jej uhradila, ke krádeži
se podezřelá osoba doznala, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku,
vyřešeno v blokovém řízení.
n Dne 26. 8. v nočních hodinách opakované rušení nočního klidu z prostor zahrady na Holém vrchu – věc řešena jako
přestupek proti veřejnému pořádku, vyřešeno v blokovém řízení.
n Dne 28. 8. v brzkých ranních hodinách
oznámeno rušení nočního klidu z prostor
dětského hřiště v ulici Obránců míru –
výjezd na místo, přistižena skupina mladíků bavících se nahlas, upozorněni
na rušení nočního klidu a vykázáni z prostor dětského hřiště, přestupek vyřešen
napomenutím.
n Dne 29. 8. oznámena dopravní nehoda
mezi dvěma nákladními vozidly na silnici
II/242 mezi obcemi Roztoky a Velké Přílepy v k. o. Úholičky – výjezd na místo,
na místo hasiči, rychlá lékařská pomoc,
OP Velké Přílepy a hlídka PČR, usměrňování dopravy, nehoda šetřena policisty
skupiny dopravních nehod.
n Dne 30. 8. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu z pozemku domu
v ulici Spěšného – výjezd na místo,
na místě skupina osob hlasitě se bavící
a hrající na kytaru, zjednána náprava, přestupek vyřešen domluvou.
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n Dne

1. 9. oznámeno narušení občanského soužití v místě průchodu mezi ulicemi
Levohradecká a Šebkova – výjezd na místo, na místě jíž klid, zadokumentováno,
kvalifikováno a šetřeno jako podezření
z přestupku proti občanskému soužití.
n Dne 1. 9. oznámeno napadení mezi zaměstnanci v kanceláři firmy v ulici Na Pomezí – zadokumentováno, kvalifikováno
a šetřeno jako podezření z přestupku proti občanskému soužití.
n Dne 1. 9. oznámeno narušení občanského soužití v ulici Riegrova.
n Dne 2. 9. oznámena krádež vozidla Audi
A4 na Tyršově náměstí – výjezd na místo,
provedeno místní pátrání po odcizeném
vozidle a pachateli s negativním výsledkem, věc si převzala PČR k jejich realizaci
jako podezření z trestného činu neoprávněného užívání cizí věci.
n Dne 2. 9. ve schránce důvěry nalezena
peněženka obsahující finanční částku
a osobní doklady – zjištěn majitel, kterému byla nalezená peněženka s obsahem
předána, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci.
n Dne 2. 9. oznámeno odcizení horského
jízdního kola zn. Author z prostoru čekárny nádraží železniční stanice ČD v Roztokách v Nádražní ulici, kde bylo toto kolo
uzamčené – kvalifikováno a šetřeno jako
podezření z přestupku proti majetku.
n Dne 2. 9. oznámeno, že u vstupních
dveří bytu v bytovém domě v ulici Najdrova je vyměněn zámek – výjezd na místo, zjištěno, že u bytu, jehož je oznamovatel spolumajitelem, vyměnila zámek

u vstupních dveří jeho bývalá manželka,
věc předána PČR.
n Dne 2. 9. v nočních hodinách oznámena
tíseň z bytu č. 3 objektu DPS – výjezd
na místo, od nájemnice bytu zjištěno, že
má dýchací problémy, přivolána rychlá lékařská pomoc, která převezla pacientku
do nemocničního zařízení FN Motol, byt
zajištěn, vyrozuměna dcera nájemnice
bytu.
n Dne 3. 9. oznámeno podezření z poškození zámku u vstupních vrátek na pozemek
domu v ulici Na Vyhlídce – výjezd na místo, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti občanskému soužití (hrubá schválnost).
n Dne 4. 9. oznámeno, že v ulici Olbrachtova na pozemku domu je řezáno dřevo
na cirkulárce, a to v době, kdy je to OZV
města Roztoky zakázáno, tj. v neděli – výjezd na místo, domácí osoba upozorněna
na porušení OZV, zjednána náprava, přestupek vyřešen domluvou.
n Dne 4. 9. oznámen nález klíčů v třešňovce vedle Solník, které oznamovatelka
donesla na MP Roztoky – téhož dne zjištěna majitelka, které byl nalezený svazek
klíčů předán, majitelka by touto cestou
chtěla poděkovat poctivému nálezci.
n Dne 5. 9. v podvečerních hodinách
oznámeno, že v rokli zalesněného prostoru v místě Malého háje za chatovou osadou Na Dubečnici byla nalezena oběšená
osoba – výjezd na místo, zajištění místa
nálezu, vyrozuměna PČR, hlídka PČR
na místo, na místo též hasiči a lékař rychlé
lékařské pomoci.

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

INFORMACE Z RADNICE
n Dne

6. 9. oznámeno, že oznamovatelce
je znemožněn vstup do domu v ulici
mjr. Poláčka, kde má trvalé bydliště
a v objektu domu má svoje osobní věci,
a to ze strany jejího bývalého přítele, který
vyměnil zámky od vstupních dveří
a v současné době odjel do zahraničí – věc
předána PČR.
n Dne 10. 9. v nočních hodinách oznámeno rušení klidu v ulici Masarykova – výjezd na místo, zjištěna skupina hlasitě bavících se osob, zjednána náprava,
přestupek vyřešen domluvou.
n Dne 14. 9. oznámen volně pobíhající
pes na Tyršově náměstí s tím, že oznamovatel dovedl psa na MP Roztoky – podle
čipu zjištěn majitel, kterému byl pes předán v pořádku, přestupek vyřešen domluvou.
n Dne 14. 9. oznámena posprejovaná vlaková souprava odstavená v železniční stanici Roztoky s tím, že se kolem vlakové
soupravy pohybuje podezřelá osoba – výjezd na místo, na místě se již podezřelá
osoba nenacházela, dle získaného popisu
provedeno místní pátrání s negativním
výsledkem, vzhledem k podezření z trestného činu vyžádána na místo hlídka PČR,
která si věc převzala k jejich realizaci.
n Dne 15. 9. oznámen pasažér bez platné
jízdenky ve vlakové soupravě v železniční
stanici ČD Roztoky – výjezd na místo,
na místě osoba, která přicestovala vlakovou soupravou z Prahy 7 – Holešovic
do Roztok bez platné jízdenky a chtěla jet
vlakovou soupravou zpět do Prahy, vlakvedoucím vykázána z přepravy, zjištěna
totožnost této osoby a osoby, která měla
na tomto právní zájem, kvalifikováno
jako přestupek.
n Dne 17. 9. oznámeno poškozené vozidlo
VW Passat na Tyršově náměstí – výjezd
na místo, na místo též hlídka PČR, která si
věc převzala k jejich realizaci.
n Dne 17. 9. ve schránce důvěry MP Roztoky nalezena klíčenka – šňůra na krk
s nápisem VIP zóna HC Sparta Praha s šedivým plastovým čipem.
n Dne 18. 9. oznámeno poškození zaparkovaného vozidla poškrábáním od klíče
v ulici Najdrova – výjezd na místo, zjištěno, že poškození vozidla způsobila bývalá
manželka poškozeného, na místo též hlídka PČR, která si věc převzala k jejich realizaci.
n Dne 18. 9. v nočních hodinách oznámeno, že na pozemku stavby rozestavěného
domu na rohu ulic Puchmajerova
a Na Vyhlídce se pohybují cizí osoby – výjezd na místo, na místě se již podezřelé
osoby nenacházely, pouze oznamovatel,
který uvedl, že před příjezdem hlídky
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z místa utekly, respektive jedna utekla
a druhá odjela na kole, provedeným šetřením bylo zjištěno, že se osoby pokusily
odcizit těžkou roli geotextilie, ale když ji
naložily na jedno z jízdních kol, kolo se
prohnulo, a tak zanechaly geotextilii
na místě a místo opustily, provedeno
místní pátrání po podezřelých osobách
s negativním výsledkem, na místo přivolána hlídka PČR, která si věc převzala
k jejich realizaci.
n Dne 20. 9. ve večerních hodinách oznámeno, že v ulici Masarykova na chodníku
leží muž – výjezd na místo, zjištěna podnapilá osoba – diabetik, kterému se udělalo nevolno, přivolána rychlá lékařská pomoc, muž sanitním vozem převezen
do nemocničního zařízení FN Motol.
n Dne 20. 9. ve večerních hodinách oznámena dopravní nehoda na křižovatce ulic
Masarykova a Obránců míru – výjezd
na místo, zjištěno, že dopravní nehoda je
bez zranění, přivolána hlídka PČR, která
dopravní nehodu zpracovala.
n Dne 22. 9. oznámeno poškození (propíchnutí) pneumatiky levého předního
kola u vozidla tov. zn. Renault, zaparkovaného v podzemních garážích bytového
domu na Tyršově náměstí – věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku
proti majetku.
n Dne 23. 9. v rámci hlídkové činnosti nalezeno v ulici Legií odstavené vozidlo tov.
zn. Audi A6, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích – zadokumentováno, na vozidlo vylepena výzva, zjištěn provozovatel vozidla, kterému
byla zaslána taktéž výzva, oznámeno
OSRM ŽP MÚ Roztoky.
n Dne 23. 9. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu reprodukovanou
hudbou a hlasitým řevem z pozemku
domu v ulici U Háje – výjezd na místo,
zjištěna soukromá oslava, hovořeno s majitelem pozemku, zjednána náprava, přestupek na místě vyřešen domluvou.
n Dne 26. 9. v rámci hlídkové činnosti
zjištěno znečištění vozovky ulice Lidická
bílou barvou, a to od místa ze serpentiny
až za křižovatku ulic Lidická a Chelčického, jednalo se o pruh vytékající barvy
z ložného prostoru jedoucího vozidla,
dále byla kapkami bílé barvy znečištěna
komunikace až do ulice Železná – věc
předána PČR jako podezření z přestupku,
provedeným šetřením PČR zjištěn přestupce, správce komunikace Středočeská
údržba silnic Kladno vyrozuměn.
n Dne 27. 9. oznámena krádež zboží
v prodejně Albert na Tyršově náměstí
s tím, že podezřelou osobu i s odcizeným
zbožím zadržela ochranka prodejny – vý-

jezd na místo, provedeným šetřením zjištěno, že podezřelá osoba si v prostoru
prodejny uložila zboží do batohu, který
měla při sobě, a prošla pokladnami, aniž
by odcizené zboží zaplatila, u východu
z prodejny byla zadržena ochrankou prodejny, ke krádeži se doznala, odcizené
zboží dobrovolně vrátila na prodejnu,
kvalifikováno a šetřeno jako podezření
z přestupku proti majetku, vyřešeno
na místě v blokovém řízení.
n Dne 27. 9. oznámena další krádež zboží
v prodejně Albert na Tyršově náměstí
s tím, že podezřelou osobu i s odcizeným
zbožím zadržela ochranka prodejny – výjezd na místo, provedeným šetřením zjištěno, že podezřelá osoba si v prostoru
prodejny uložila zboží do batohu, který
měla při sobě, a prošla pokladnami, aniž
by odcizené zboží zaplatila, u východu
z prodejny byla zadržena ochrankou prodejny, ke krádeži se doznala, odcizené
zboží dobrovolně vrátila na prodejnu,
kvalifikováno a šetřeno jako podezření
z přestupku proti majetku, vyřešeno
na místě v blokovém řízení.
n Dne 28. 9. oznámen nález mobilního telefonu LG na dětském hřišti na Školním
náměstí – nalezený mobilní telefon je uložen na MP, zveřejněno na webových
stránkách MP Roztoky, města Roztoky
a roztoky.com.
n Dne 28. 9. oznámen nález peněženky
s kartou opencard a finanční hotovostí
na dětském hřišti v ulici Obránců míru –
zjištěna majitelka, které byla nalezená peněženka s obsahem předána, majitelka by
touto cestou chtěla poděkovat poctivému
nálezci.
n Dne 28. 9. oznámen nález služebního
průkazu policisty Policie ČR v ulici Najdrova – zjištěn majitel, nalezený průkaz
mu byl předán, majitel by touto cestou
l
chtěl poděkovat poctivému nálezci. 
Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky
můžete nalézt na webových stránkách
MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.
Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí,
obraťte se prosím buď osobní návštěvou,
nebo telefonicky na Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 974 882 730 nebo
974 882 731) nebo na Městskou policii
Roztoky (tel. 602 666 458 nebo 220 910 468,
popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz.)
l
Děkujeme předem za spolupráci. 
Petr Vevera
ved. str. MP Roztoky
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TÉMA MĚSÍCE

Slavnosti pravého a levého
břehu pošesté

Fotografiemi Jana Žirovnického se vracíme k Slavnostem pravého a levého břehu, které se konaly 10. září. Letošní
6. ročník zaznamenal dva rekordy. Zúčastnilo se ho nejvíce lidí (organizátoři odhadují 6000) a také bylo největší vedro.

Seskok parašutistů je již neodmyslitelnou součástí programu

8

Zatímco roztocký starosta vařil polévku…

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

TÉMA MĚSÍCE

Exhibice oddílu jujutsu

Hudební program zahájil písničkami pro děti Beruška Band

… starosta Únětic vystupoval se svými Rybičkami

ŘÍJEN 2016

Děti si svoji zábavu najdou vždycky

Michael Londesborough opět předváděl efektní vědecké pokusy

Program se protáhl až do pozdních večerních hodin
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Regulační plán Dubečnice
Jak již napsala Marie Šlancarová ve zprávách z městského zastupitelstva, zastupitelé
schválili finální podobu regulačního plánu
Dubečnice. Je to pěkný výsledek více než
dvouleté práce architektů, pořizovatele
a též zástupců města. Regulační plán se podařilo naprojektovat a schválit v rekordním
čase, cca 6 měsíců – práce započaly fakticky v dubnu. Takto krátký termín se podařilo stihnout díky velmi profesionálnímu
přístupu ateliéru DGGG a odborného zástupce pořizovatele pana architekta Bočka.
Ač v průběhu někdy docházelo k ostrým
názorovým střetům, došli pánové nakonec
vždy ke koncensu. Ač to bude znít nabubřele, troufám si říci, že jsme měli štěstí a narazili jsme na špičky v oboru. Přes velmi
krátký termín regulační plán není nějakou
rychlokvaškou, ale velmi promyšleným
a propracovaným projektem. Kolegům architektům, ale i zaměstnancům úřadu, kteří též nemalou měrou přispěli, patří
na tomto místě velký dík.
Pokud by se totiž nepodařilo tento šibeniční termín stihnout a regulační plán vydat, nastalo by spolu se zrušením stavební
uzávěry bezvládí a anarchie a majitel pozemků by tak měl volnou ruku, co a v jaké
kapacitě na pozemcích postaví.

Zrod regulačního plánu, předcházený
studií, nebyl vůbec jednoduchý. Všechny
zúčastněné stál mnoho úsilí. Provázelo ho
mnoho jednání i e-mailových korespondencí, kde jsme řešili každý detail území.
Snahou byla co největší regulace výstavby
v území tak, aby byla pro město přijatelná,
ovšem musela být v souladu s platným
územním plánem a s platnými zákony. Je
třeba si uvědomit, že jsme celou dobu šli zásadně proti zájmům a přáním majoritního
vlastníka, společnosti Ekospol. Zájmem jejího majitele a generálního ředitele by bylo
osadit Dubečnici nějakým pěkným „ekoměstem“ – stačí se podívat do Horních Počernic či do Letňan. O jiné variantě nechtěl
a ani nyní nechce slyšet. Kapacita takového
záměru se pohybovala kolem naprosto nesmyslných 4500 obyvatel. Zástupci Ekospolu se celého procesu tvorby RP bohužel odmítli zúčastnit a za celou dobu nepředložili
žádný konstruktivní návrh k jednání (kromě již zmíněného nesmyslu).
Jediným jejich cílem bylo zrušit stavební
uzávěru, což se jim naneštěstí povedlo,
s šestiměsíční lhůtou (naštěstí). Z tohoto
pohledu se jeví rozhodnutí listopadového
(či prosincového) zastupitelstva, které ze
čtyř variant studie vybralo tu zdánlivě nej-

horší, jako pragmatické. Ona „nejhorší“
varianta byla totiž jediná plně v souladu
s územním plánem a nevyžadovala jeho
změnu. Navíc nebyla ani o moc větší, co se
týče kapacit, než střízlivá varianta č. 3. Pokud by ZM vybralo variantu jinou, nepodařilo by se zřejmě vydání RP stihnout
za tak krátký čas – vyvolaná souběžná
změna územního plánu by celý proces jistě
protáhla a zkomplikovala.
Co se bude dít na Dubečnici nyní? Toť
otázka. Schválený regulační plán nyní projde přes poslední schvalovací kolečko státních orgánů. To by mělo proběhnout bez
problémů, jelikož mezi verzí k veřejnému
projednání a schválenou verzí nedošlo
k podstatným změnám. Následně bude regulační plán vyvěšen na úřední desku
a po 15 dnech nabude platnosti. Zda následně Ekospol zahájí výstavbu, v souladu
s tímto RP, či zda zahájí nekonečnou zákopovou soudní hru s naším městem, to bohužel nelze predikovat. Ovšem dlužno říci,
že i na druhou variantu jsme připraveni
a nenecháme se zastrašit. 
l

Ing. Michal Hadraba

pověřený zastupitel pro regulační plány,
předseda komise stavební a rozvoje města

Memorandum o VTP
Na zářijovém městském zastupitelstvu bylo schváleno memorandum o spolupráci při výstavbě VTP (vědecko-technických parků) Žalov a nové ZŠ Žalov.
Stalo se tak po velmi bouřlivé diskusi. Mnoho demagogických argumentů se
ozývalo hlavně z řad opozice.

Základním obsahem memoranda je závazek města umožnit výstavbu 3 objektů
VTP (udělit investorovi, jímž je společnost
Trigema, výjimku ze stavební uzávěry)
za příslib investora zbudovat cca na
1/3 parcely základní školu. Pozemek bude
městu odprodán za cenu 2645 Kč/m2 s tím,
že tato cena již zahrnuje revitalizaci pozemku.
Je dobře, že záměr přes zastupitelstvo
prošel, neboť je třeba si uvědomit následující skutečnosti:
 ýstavba VTP, ať již se školou či bez ní, je
1) V
výstavbou občanskou, nikoli bytovou.
V aktuální verzi se ZŠ nevzniká ani jedna
bytová jednotka, nepočítáme-li byt školníka. Tím pádem nezvýší ani o jednotku
nároky na související infrastrukturu, jako
je kapacita škol a školek, ranní autobus
atd. Naopak jsou vytvářena pracovní místa, čímž by mělo teoreticky dojít ke sníže-
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ní nároků na přepravu do Prahy – předpokládejme, že alespoň některá místa
obsadí občané Roztok či že se někteří
noví zaměstnanci do Roztok nastěhují.
I ti mimopražští budou ve špičkách jezdit
„v protisměru“, ať již autem či autobusem.
2) J edná se o soukromý pozemek, v územním plánu určený k výstavbě „provozu
nerušící výroby a služeb“. Tedy park tu
nikdy nebude (to by město muselo nahradit investorovi škodu a zároveň zainvestovat sanaci areálu – v řádu desetimilionů). Dříve či později tu VTP či něco
podobného, možná i horšího, stát bude.
Třeba skladová nebo výrobní hala.
 oztoky školu nutně potřebují, o tom
3) R
nemůže být pochyb. Není třeba objednávat demografické studie, jak zcela nesmyslně požaduje opozice. To by bylo
stejné, jako ptát se řidiče na kapacitu
autobusu ve chvíli, kdy lidé vypadávají

zadními dveřmi. Škola je navržena
na největší možnou velikost, kterou území unese, což nebude rozhodně více,
než potřebujeme. Svoje pozemky město
nemá. Myšlenka na výstavbu ZŠ u stávající Žalovské školy na hřišti je mírně
zoufalým pokusem řešit neřešitelné –
pověstným cimrmanovským úkrokem
stranou. Další pozemky určené územním plánem na výstavbu školy nebo
školky jsou na Dubečnici a na Solníkách, obojí v majetku společnosti
Ekospol. S ní jsou vztahy po schválení
poměrně striktního regulačního plánu
na Dubečnici řekněme rozporuplné.
Předkládaná varianta nejenže (na delší
čas) vyřeší problém se základní školou,
ale též nás vytrhne ze zajetí této dravé
stavební společnosti.
4) I nfrastruktura v oblasti je dosti zanedbaná (chodník podél ul. Přemyslovské,
dešťová kanalizace, čerpací stanice odpadních vod V Potokách s přepadem
do Žalovského potoka), o vzhledu samotného areálu nemluvě. Trigema je
silný investor ochotný spolupodílet se

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

NÁZORY A KOMENTÁŘE
na její výstavbě. Ve své režii provede též
sanaci stávajícího areálu.
Nechci působit jako advokát Trigemy, aby
byl záměr oboustranně výhodný, bude stát
město ještě mnoho úsilí – přece jen se jedná o komerční firmu, tvrdého obchodníka.

Je ovšem ochotna jednat, sem tam provést
ústupek – chyťme tedy příležitost za pačesy. Společností, které jednat nechtějí a asi
ani neumějí, máme v Roztokách dost.
Jednejme a přemýšlejme nadále konstruktivně a netahejme do diskuse dema-

gogické a populistické výkřiky s problematikou nesouvisející, jako se to dělo
na posledním zastupitelstvu.
l

Michal Hadraba

zastupitel za SAKURU

Co bude s regulačním plánem Horní Žalov?
Spolu s memorandem o spolupráci při výstavbě VTP Žalov byla na zářijovém
zastupitelstvu schválena též změna zadání RP Horní Žalov, spočívající ve vyjmutí území potřebného pro výstavby VTP a ZŠ z regulačního plánu. Následně
bude městskou radou vydána výjimka ze stavební uzávěry.

Mohlo by se zdát, že těmito kroky bude celá
myšlenka regulačního plánu přeměněna
v trosky a celý RP bude totálně pohřben.
Ale není tomu tak. Zadání RP počítalo
s územím Barumu víceméně v podobě,
v jaké byl navržen Trigemou na veřejné
prezentaci. Tedy 3 VTP a 3 bytové domy.
Území bylo do regulačního plánu zahrnuto
nikoli se záměrem výstavbu v Barumu nějak dramaticky zregulovat nebo zlikvidovat, ale proto, aby bylo možné dořešit nutné
infrastrukturní vazby s dalšími zastavitelnými pozemky, tedy s pozemky mezi Barumem a Řivnáčem, chcete-li, s pozemky

na bývalém zemníku. Chtěli jsme hlavně
definovat inteligentní a funkční systém inženýrských sítí a systém dopravní.
V současné době je již vysoutěžen zpracovatel regulačního plánu. Zástupci Trigemy přislíbili na proběhnuvších jednáních
a koneckonců i na městském zastupitelstvu
(jehož jednání je nahráváno), že budou požadavky města v tomto směru respektovat.
Předpokládáme tedy, že po dalším jednání
mezi architekty Trigemy a zpracovatelem
RP dojde ke stanovení koncepce infrastruktury, čímž bude prvotní myšlenka naplněna. Jedná se zejména o vyřešení odtoku deš-

ťových vod, dopravní napojení „zadních“
pozemků, včetně pěšího a cyklistické propojení směrem na Řivnáč. Potřebné návaznosti budou zapracovány do projektu pro
územní řízení na výstavbu VTP a ZŠ Žalova
též do plánovací smlouvy, která v souvislosti s touto lokalitou určitě vznikne, neboť to
požaduje platný stavební zákon.
Výstavba VTP a tím pádem též ZŠ se tím
významně urychlí, přibližně o rok – to je
střízlivě odhadovaná doba na vytvoření regulačního plánu (tentokrát na rozdíl
od Dubečnice v normálním režimu). l
Ing. Michal Hadraba
pověřený zastupitel pro
regulační plány, předseda
komise stavební
a rozvoje města
INZERCE

na pasivní a aktivní linku.
www.zaplo.cz/kontakt/kariera
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Škola kompetentně

V posledním a předvolebním Odraze se pan starosta vytasil s peckou – další
nová škola a tentokrát na Žalově. Pár obrázků, jeden odstavec. Čekal jsem napnutý jak kšandy na materiály na zastupitelstvo města, abych se dozvěděl víc,
protože jsem o tomto projektu nikdy neslyšel, i když chodím téměř na každou
městskou radu coby tiše poslouchající předseda finančního výboru. Prošel jsem
i všechna letošní usnesení a nikde nic.

Na jednání zastupitelstva se škola skutečně
probírala v několika bodech, ale kvalita materiálů a příprava ve mně vzbuzuje pouze
obavy z další průšvihové investice. Tentokrát jde ovšem o desítky milionů korun.
Mám stále větší obavy, že trio Jakob, Šlancarová, Novotný na vedení města prostě nestačí. Ať se na mě pánové a dáma z radnice
nezlobí, ale z pár obrázků a několika odstavců se nedá dedukovat skoro nic a zastupitelé
jsou za své hlasování hmotně odpovědní,
proto mají nárok na kvalitní dokumenty.
Vzpomínám si, že když jsme řešili školu pár
let zpátky, když jsem byl ještě členem rady
města, tak jsme školu probírali skoro na
každém jednání. Debaty byly veřejné, zapojovala se škola, odborné komise města, občané i zastupitelé. Nejvíc se řešilo financování. Peníze asi problém nejsou, protože
s „ekonomickou rozvahou“ si pan starosta
opravdu hlavu moc nelámal. Chápu, že škola spěchá, ale takto to skutečně dělat nelze.
Abych pouze nekritizoval, tak dávám návod, jak se dobrat ke správnému řešení:
1. U
 rčeme si, jakou školu chceme a jakou
potřebujeme
Na jednání ZM jsem kritizoval, že součástí
materiálu nejsou žádné studie, zejména
demografické. Na toto jsem částečně odpověď dostal, tedy demografická studie
existuje, ale je stará a v mezičase se v Roztokách mnohé změnilo, takže osobně jsem
jistotu, že Roztoky potřebují zrovna osm
tříd, nezískal. Mimochodem – jakých tříd?

 ytvořme varianty umístění budovy
2. V
Abychom došli k nejlepšímu řešení, je třeba eliminovat všechna ostatní. Bohužel
management radnice o alternativách vůbec
nepřemýšlel. Padlo, že žádný jiný developer městu vstříc nevyšel, takže proto se věc
řeší s Trigemou na Žalově. Abychom ověřili toto tvrzení, tak jsme s kolegou zastupitelem Matasem oslovili dopisem všechny
potenciální developery s dotazem, zda
osloveni byli a o prodeji pozemku by uvažovali. Na odpovědi čekáme. Netvrdím, že
umístění na Žalově v lokalitě bývalé cihelny je špatné, ale možná jsou i lepší řešení.
Měla by o nich probíhat odborná debata –
nikoli jen v koaličním kroužku u piva.

dokumentace a výběrových řízení. Nic
z toho samozřejmě není.
 eřejná diskuse
5. V
Jak už zaznělo, bez připomínkového řízení
napříč politickým spektrem a veřejností
není možné takto významné projekty realizovat.

6. O
 dpovědnost
Bylo by fajn veřejně deklarovat, kdo za investici nese odpovědnost – jak politickou,
tak kdo bude projektovým manažerem
z řad úředníků.

 ešme financování
3. Ř
Když vím, jakou školu a kde chci, tak je nutné k úspěchu zajistit peníze. Hrůzu jsem dostal ze sdělení, že financování se neřešilo proto, že se možnosti vlastně stále mění. Moje
představa by byl komplexní materiál, který
by popisoval všechny možné dotační možnosti – koneckonců, od toho máme na radnici taky placenou místostarostku Šlancarovou, která má dotace řešit Dále je nutné
popsat, kolik peněz může vydat město a jaké
jsou aktuálně úrokové sazby, kdyby město
peníze nemělo a dotace nebyly. Případně
další možnosti financování a jejich dopady.

Až poté mohou následovat jednotlivé
projektové a stavební práce. V minulém
Odraze také nezazněla poměrně podstatná
informace, že Trigema svůj záměr nezměnila jen tak pro nic za nic. Za 20 milionů
korun prodá městu 7,5 tisíce m2 pozemku
na školu a město vydá výjimku ze stavební
uzávěry a změní regulační plán Horního
Žalova tak, aby se na pozemky Trigemy nevztahoval. Osobně bych tři budoucí VTP
také blokovat nechtěl, nicméně regulační
plán neslouží jen jako nátlaková akce
na developery. Regulační plán s plánovací
smlouvou upravuje vztahy v dopravě, řeší
sítě a přesně definuje mantinely projektu.
Nemusí se samozřejmě používat vždy, ale
tento projekt již svou velikostí přesahuje
rámec běžných staveb a ovlivňuje zásadně
okolní obyvatele. Proto považuji přijaté
„memorandum“ za nicotný dokument,
který navíc není právně závazný. Školní
okénko bude v Odrazu pravděpodobně
l
častěji než dříve. 

 armonogram prací
4. H
Než se do něčeho pustím, je třeba si připravit časový otisk prací, tvorby projektové

předseda ODS Roztoky

Roman Jandík

Bylo by Žalovu lépe bez Roztok?
Právě tuto otázku jsem si musela položit po posledním zastupitelstvu města
Roztoky dne 21. září 2016, jehož jedním z bodů byla změna zadání regulačního
plánu Roztok – Horního Žalova. Již v únorovém čísle Odrazu (2/2016) jsem se
věnovala otázce budoucnosti Žalova v článku O budoucnosti Žalova aneb Je
Žalov v ohrožení?, kde jsem vyjádřila své obavy z dalšího vývoje území kdysi
samostatné vsi Žalova.1 Ten byl otevřenou výzvou městu k zodpovědnému nakládání s jeho katastrálním územím, výzvou nejen k respektování, ale i přihlížení k názorům občanů při rozhodování a v neposlední řadě výzvou poučit se
z minulosti, která nás nyní dostihla v takových kauzách, jakými jsou Dubečnice,
Solníky, Nádražní 23, Maxmiliánka v Tichém údolí a další.

Pozorný čtenář, který si výše zmíněný článek přečetl, v něm našel větu: „Funkce města
je hájit co nejlépe veřejný zájem svých občanů
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a město by se mělo vždy ptát, zda rozhodnutí,
které učiní, je skutečně tím, které je ve veřejném zájmu občanů, a to i za cenu, že je někdy

nutno projevit více odvahy a otevřenosti.“
Nehodlám se však opakovat, neboť ten, kdo
má o budoucnost Žalova skutečný zájem,
určitě tento článek četl a dobře jej zná. Touto větou chci jen upozornit, že právě v tuto
chvíli dochází k zjevnému potlačení veřejného zájmu občanů, což je skutečně „nedůstojné jednání“. Ona projednávaná změna
zadání regulačního plánu Roztok – Horního Žalova je naprostým selháním města.
Tato slova nejsou cíleně zesílena a nejsou
žádnou předvolební taktikou (mimochodem je touto dobou už po krajských volbách), jsou bohužel jen holým faktem. Měs-
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to se totiž výměnou za budovu základní
školy s osmi třídami de facto vzdalo svého
vlivu na podobu výstavby nového areálu
VTP Žalov firmy Trigema, a. s., dle záměru
„Revitalizace areálu bývalé cihelny“.
O projektu nové školy se roztočtí občané
mohli více dočíst v posledním čísle Odrazu
(9/2016). Původně plánované bytové domy
v severní části pozemku má nahradit nová
škola s velkým hřištěm. Zde se však město
opět pouští na tenký led a současně předbíhá kroky, které by mělo před tak závažným
rozhodnutím podniknout. Vzdáním se regulace v zájmovém území firmy Trigema, a.
s., zcela rezignuje na své vlastní zájmy
a žene se do problémů, které už nyní lze při
zralé úvaze předjímat. Jednoduché fráze
a konstatování, že novou školu potřebujeme, nejsou argument. Nikdo jistě nezpochybňuje, že další školu město potřebuje,
nicméně tohle není způsob, kterým lze vybudování nové školy dosáhnout. Už sama
lichá je motivace stávající politické reprezentace, s níž si již nyní v polovině volebního období takticky připravuje náboje pro
další komunální volby. Než nekoncepční
plánování nové školy by možná její úvahy
měly směřovat k otázce, zda nejednat s Trigemou, a. s., o celkovém odkupu daných
pozemků, které mají pro město tak vysoký
rozvojový potenciál, případně zda nevstoupit s investorem do smluvního partnerství
a budovat zde systémově ve prospěch místních občanů. Pak by tam možná nemusela
být jen nová škola, ale i třeba centrum služeb, komunitní centrum či zázemí pro nedalekou národní kulturní památku výšinné
opevněné sídliště – hradiště Levý Hradec
a kulturní památku výšinné opevněné sídliště – hradiště Řivnáč. Jistě by mě mnozí
občané ve výčtu potřeb doplnili. A za přemýšlení by stála také prostá úvaha, zda by
takto řešené území ve vlastnictví města nepřineslo Žalovským více zaměstnanosti než
celé VTP a škola dohromady.
Již jsem si jako zástupce opoziční strany
zvykla, že jen obtížně v menšině, kterou
představuje v zastupitelstvu města či jeho
dalších orgánech, můžeme cokoli zvrátit či
ovlivnit. Zachovat si svůj názor a zdravý
rozum však člověk může i navzdory politické příslušnosti. V tuto chvíli se více cítím
jako občan a obyvatel Žalova než jako zástupce politické strany. Jako občan bych
očekávala, že před tak zásadním rozhodnutím město předloží jak studii proveditelnosti, tak další dokumenty, které doloží výhodnost jím prosazovaného řešení
a podpoří jeho argumenty. Celá akce totiž
z komplexního pohledu hrozí fiaskem, které bude mít negativní dopady na město,
nikoli však na investora. Ten už totiž v řadě
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ze svých kroků ukázal, že na rozdíl od města je vždy o krok napřed. Možná proto
může na svých stránkách hrdě mluvit
o svých úspěších. Regulační plán pro oblast
Roztok – Horního Žalova měl bránit předimenzované výstavbě a pomoci systémově
řešit toto území, vyjmutím „klíčové plochy“ se tak naprosto vytrácí jeho účinek.
Město se vědomě vzdává svého právního
nástroje, kterým může vymáhat veřejný zájem svých občanů. Nadto se v roli vyjednavače rozhodně neosvědčuje, když o příspěvku velkého investora na infrastrukturu
města tvrdě nevyjednává a ani po 27 letech
od politicko‑ekonomických změn nemá
definované jednotné podmínky pro vyměření výše příspěvku na svou infrastrukturu
od velkých investorů. S připomínkou kauz
Dubečnice a Nádražní 23 by byl takový
krok ze strany města namístě. Příkladem
městu Roztoky může být chování jiných
středočeských měst a obcí.
Nadto konstatování pana starosty, že
v roce 2018 budeme mít novou školu, se
z celkového pohledu jeví jako nereálné,
i když nikdo neumí předvídat a každý má
právo mýlit se tam, kde lze zatím pouze
věštit. Co však v tuto chvíli lze shrnout,
jsou přímé či nepřímé problémy, s nimiž se
při této akci musí jak investor, tak město
vyrovnávat. Jsou jimi:
1) geomorfologická situace terénu ovlivněná z minulosti existencí provozu bývalé
cihelny – ze situace území se jeví, že areál
nové školy je zjevně plánován v místech,
kde terén působí jako nejméně stabilní
a bude vyžadovat nákladné terénní úpravy;
2) hydrogeologické podmínky místa,
které mohou mít negativní dopady na níže
položené pozemky;
3) rekultivace zemníku, k jehož hranici
je paradoxně blíže směrována budova nové
školy na místo souběžně plánovaného prostoru hřiště;
4) území je i přes starší drastické zásahy
do terénu územím s archeologickými nálezy v blízkosti dvou významných archeologických památek, v celé ploše tak musí
proběhnout záchranný archeologický výzkum, náklady na tento výzkum nebyly
v materiálu předkládaném ZM dne 21. 9.
2016 nijak zahrnuty do kalkulace nákladů,
které půjdou za městem;
5) nedostatečná kapacita vodovodního
řadu a jeho celkový stav – aktuálně například v částech starého Žalova panují problémy z důvodu nutné regulace tlaku vody. Potrubí je tlakováno tak, aby voda mohla být
vedena do nové výstavy výše, čímž vznikají
problémy ve starší zástavbě položené níže;
6) nedořešená problematika ČOV – diskuse o ní je stále otevřená a vyvolává roz-

pory, viz 8. zasedání Zastupitelstva města
Roztoky dne 21. 9. 2016;
7) nevyhovující stav žalovské komunikační sítě, který stavba daného rozsahu
zhorší a oddálí řešení dlouhodobě odkládaných investičních akcí na komunikacích
v Žalově;
8) vágní závěry a nejasnosti v otázkách
financování areálu nové základní školy
a sporná otázka právní vymahatelnosti Memoranda o spolupráci při výstavbě areálu
VTP Žalov a ZŠ Žalov, uzavřeného mezi firmou Trigema, a. s., a Městem Roztoky;
9) nedořešené širší vztahy v území Žalova – například není dostatečně zajištěno
zázemí pro národní kulturní památku výšinné opevněné sídliště – hradiště Levý
Hradec a kulturní památku výšinné opevněné sídliště hradiště Řivnáč, kde chybí
parkovací a odstavné plochy v jejich blízkosti a tak podobně;
10) mezery v infrastruktuře základní občanské vybavenosti Žalova.
Všichni občané mají jistě právo vědět,
v jakých etapách do roku 2018 budou
všechny tyto problémy řešeny a z jakých finančních zdrojů na jejich vyřešení či odstraněníbude čerpáno. A zejména už proto,
že podmínky života obyvatel dotčených
částí Žalova budou stavbou daného rozsahu
ztíženy a město bude rovněž nuceno řešit
kompenzace za případné škody či újmy.
Na celé této kauze je smutné, že rádoby
„bohulibým“ a tolik potřebným vybudováním nové základní školy jsou s přispěním
města znejasněny skutečné zájmy firmy –
tj. prosadit s minimálními možnými změnami podobu nově plánovaného areálu
VTP tak, aby jí vynaložené investiční prostředky měly svou ekonomickou návratnost. Ta při potížích města bude reagovat
podobně jako na veřejném slyšení 18. února 2015, kdy k nedostatečné kapacitě vodovodního řadu suše konstatovala, že město
si za tyto problémy může samo. A bohužel
její zástupci mají pravdu a už vůbec jim
nelze vyčítat, že jen chytře na rozdíl od jiných investorů v Roztokách ladí na tu
správnou strunu, aby dosáhli svých cílů.
Domnívám se, že otázka byla a je natolik
zásadní, že ji město nemělo právo na zmíněném zastupitelstvu rozhodnout. K tomu
jen dodám. Poslední živnostník ze Šáreckého údolí mi nedávno řekl: „Každý správný statkář stavěl svůj dům tam, kde nic nerostlo, a než dům začal stavět, postavil tam
kadibudku.“ Jak příznačné pro dnešní
dobu, kdy stavíme tam, kde nemáme, a to,
co nepotřebujeme, v první řadě. O možných budoucích finančních problémech
města plynoucích z takového chování raději ani nemluvě.
➔
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Je tedy skoro nabíledni, že z hlediska současných kroků města Roztoky by zřejmě
bylo Žalovu lépe bez Roztok. Že malé vsi si
umějí poradit a dokážou větší města předčít svou zodpovědnou politikou i hospodařením, ukazují například nedaleké Únětice
a Úholičky. Ty dokonce vystoupaly díky

svému přístupu a ohledu k obyvatelům až
na ocenění Vesnice Středočeského kraje
roku 2016. Možná bychom se v Žalově dočkali i řešení jiných problémů než jen nárazového a parciálního řešení komunikací
na podporu volebních preferencí. Nechci
se však chovat dle přísloví: „Hadr onuci

Škola u školy

V minulém Odraze pan starosta krátce popsal záměr postavit
další budovu školy v areálu bývalé cihelny. Zaznělo také, že
jiné možnosti nejsou. Věc jsem konzultoval s bývalým starostou, panem Chytilem, a zaujal mě jeho nápad na umístění
budovy školy v areálu školky Havlíčkova v blízkosti školy.

Žlutě označené pozemky města kolem školy a červeně
objekt, který by bylo potenciálně možné odkoupit.

Samozřejmě všechny varianty mají svá pro
a proti. V případě této varianty by bylo
nutné rychle vyřešit, kam s dětmi ze školky. Konkrétně jde o 75 dětí, které jsou

ve třech starých pavilonech. Tyto tři budovy se musejí zbourat tak jako tak, protože
jsou dlouho za hranicí životnosti a hrozí
zde opravdu velký potenciální problém,
který město neřeší, na což už jsem upozorňoval dříve v Odrazu. Místo pro novou
školku je v lokalitě Na Panenské, kde je
plánovaná školka pro 75 dětí, ale lze zde
umístit až 125 juniorů. Další možností
jsou pozemky v areálu bývalých skleníků
v zahrádkářské kolonii naproti školce
Spěšného.
Výhodou stavby školy u školy jsou jasné
synergie plynoucí z blízkosti domovské
budovy – specializované učebny, kabinety
učitelů, sportoviště a tak dále. Věc jsem
konzultoval i s panem Václavem Klausem
ml., který mi doporučoval jednu větší školu než více menších – optimálně 1600 žáků,
ale to může být samozřejmě k diskusi. Ne-

haní, oba roztrhaní“, proto se ptám obyvatel Žalova: Jak by vám bylo bez Roztok?  l
1
Naposledy Žalov fungoval samostatně v letech 1867 až 1960.
Převzetí zapovězeno.

Mgr. Jitka Šrejberová, Ph.D.,
zastupitelka Města Roztoky
za Stranu zelených (www.szroztoky.cz)

malou úsporou je 20 milionů korun, které
bude město Trigemě za pozemky platit.
Další možností, kam školu umístit, je
pozemek za Tescem na Dubečnici. Zde je
škola nakreslena dokonce v územním plánu a nově schváleném regulačním plánu.
Pozemky jsou Ekospolu, což samozřejmě
limituje možnosti města. Bylo by záhodno
stejně Ekospol s žádostí o odkup oslovit
a s developerem jednat. Chápu vyhrocené
vztahy, ale obě strany by měly k jednotlivostem přistupovat racionálně.
Netvrdím, že stavět školu na Žalově je
špatné, ale celý prostor je navážka bůhvíčeho, která není pro stavbu velkých budov
úplně optimální – s tím si dnes snad umějí
stavaři poradit. Co ale požaduji, aby před
klíčovými investičními akcemi probíhala
variantní odborná diskuse a radnice netahala králíky z klobouku. 
l
Roman Jandík
předseda ODS Roztoky

Najdeme jiného klíčového úředníka…
Roman Jandík se už tak nějak ze zvyku a potřeby otírá tu
o pana starostu, tu o mne. Když dojde zeleninové téma, je
na řadě opilost mocí. Naposledy v článku adorujícím bývalého
šéfa odboru a správy města. Pan Jandík neváhá veřejně propírat personálie, ke kterým má přístup z titulu funkce. Chucpe.
Pan vedoucí odešel sám, nikdo ho k tomu
nenutil. Dočkal se i poděkování od pana
starosty, tedy za práci, která za ním byla. Já
měl na jeho činnost pohled podstatně kritičtější, proč to zapírat. Mnozí kolegové
radní či zastupitelé by uměli vypravovat,
s jakou ochotou a vstřícností se setkali,
když při své práci pro město něco od pana
exvedoucího potřebovali. Občanům se
bude špatně vysvětlovat i to, že právě pan
vedoucí Polák měl před mnoha měsíci, někdy v zimě, dotáhnout projektovou a orga-
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nizační přípravu Pilařovy ulice tak, aby
byla v souladu s požadavky archeologů.
Celý Žalov je jedno velké archeologické naleziště, a jakkoli nás to nemusí těšit, zákonné podmínky jsou nelítostné. Když chtěl
zastupující pověřený šéf odboru správy
města rekonstrukci spustit, vyšlo najevo, že
dosavadní projednání s Archeologickým
ústavem je zcela nedostačující. Že to pan
vedoucí Polák prostě nedotáhl do konce.
Ulici budeme budovat až příští rok a té práci bude předcházet dlouhý (nevyhnutelný,

protože ze zákona vyplývající) archeologický průzkum.
Na rozdíl od pana Jandíka jsem optimista
v tom, že z několika došlých přihlášek
na místo vedoucího Odboru správy a rozvoje města vybereme vhodného kandidáta.
Pokud to bude trvat delší dobu, přeji panu
Gollovi, který v této nelehké roli zatím zastupuje (a se kterým se dá dobře a svižně
komunikovat), aby měl po dobu zástupu
l
pevné nervy a dost energie. 
Převzetí zapovězeno.

Tomáš Novotný
místostarosta
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PLACENÁ INZERCE

Staré elektro sbíráme 10 let, vydalo by na 700 rozhleden
Ocelová konstrukce rozhledny na pražském Petříně váží asi 175 tun. Jen ze železa získaného z vyřazených elektrospotřebičů,
které u nás lidé za posledních 10 let předali k recyklaci, by se takových rozhleden dalo postavit 700.
Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množství
dalších surovin, aniž by se tím dále ztenčilo
ubývající nerostné bohatství. Díky stále vyspělejším recyklačním technologiím se totiž daří
získat zpět a znovu využít kolem 90 procent
materiálů, z nichž jsou elektrozařízení vyrobena. Například běžná mikrovlnná trouba je
z více než poloviny vyrobena ze železa, přibližně 16 procent její hmotnosti tvoří sklo
a 12 procent plasty.
Co z domácností mizí a v jakém množství, to
je dobře vidět zejména posledních 10 let, kdy se
v České republice vysloužilé elektro systematicky sbírá a recykluje. ELEKTROWIN, který je
největším českým kolektivním systémem a zajištuje zhruba polovinu tuzemského sběru a recyklace, se za tu dobu postaral o sběr a následnou recyklaci více než 15 milionů spotřebičů.
Sesbírané spotřebiče položené jeden
za druhým by vytvořily řadu měřící přes
6000 kilometrů, takže by se daly hned dva
a půl krát vyskládat po obvodu státní hranice
České republiky.

Století vytrvalci i jepičí život

Některé spotřebiče, které dnes běžně používáme, se v českých domácnostech začaly zabydlovat už začátkem 20. století. Patří mezi ně
třeba lednice, pračky nebo vysavače. Souviselo to s vlnou masového připojování ke vznikající elektrické rozvodné síti.
Od té doby jim přibyly nové funkce, změnil se
design, základní technologické principy ale zůstaly stejné. A nedokážeme si bez nich představit každodenní život. Potvrdil to i průzkum, který ELEKTROWIN letos uskutečnil. Více než
polovina dotázaných by si vzala lednici dokonce na pustý ostrov – tak je pro ně nepostradatelná. Pětina by ocenila, kdyby jim život robinsonů zpříjemňovala pračka.
Jepičí život mají naopak přístroje s paměťovým nosičem. Typickým příkladem byl hit 90. let,
videorekordéry systému VHS. Ty velmi rychle vystřídaly CD přehrávače, které jsou v posledních letech nahrazovány paměťovými
médii.
Některá elektrická zařízení, která jsme ještě
nedávno mohli vidět jen v muzejních sbírkách,
se naopak do domácností vracejí. Jsou to hlavně kuchyňské roboty s bohatým příslušenstvím
pro domácí výrobu nejrůznějších pochutin, které se naposledy masově vyráběly ve 30. a 40. letech 20. století. Některé nesou dokonce stejnou značku, je pravděpodobné, že se jejich
výrobci inspirovali i ve vlastních firemních muzeích.
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Novinka Made in EU

I když tedy není většina běžně používaných
spotřebičů v českých domácnostech žádnou
novinkou, stále ještě poměrně nový je způsob,
jak s nimi nakládáme po skončení jejich životnosti. Když totiž našim předkům dosloužila lednice nebo vysavač a skutečně již nešly opravit,
zůstávaly dál – „na památku“. Jejich pořízení
totiž představovalo tak velkou investici, že vyhodit je bylo nepředstavitelné. Kam také?
K větší obměně domácích spotřebičů začalo
v českých zemích docházet až v 60. letech minulého století.
Ucelený systém jejich sběru a recyklace se
ale začal rodit teprve na počátku nového tisíci-

letí, přesněji po roce 2005, tedy právě před
deseti roky, kdy se do české legislativy promítla
tehdy nová evropská směrnice.
Díky tomu se staré spotřebiče postupně přestaly házet do popelnic, a když se nevešly, vozit
na černé skládky. Jinde v Evropě systém fungoval dříve, u nás byly vytvořeny základy pouze
pro televize, chladničky a zářivky, což byla nová
povinnost vyplývající z členství v Evropské unii.
Na rozdíl od některých jiných direktiv má ta
odpadová jednoduchou logiku. Vychází z toho,
že nejlepší je odpad, který vůbec nevznikne.
Většina toho, čeho se zbavujeme, se totiž skutečně dá úspěšně recyklovat a získané suroviny znovu použít. 	
zz

VYKLIĎTE
PŮDY,
GARÁŽE
A SKLEPY
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Slibem neurazíš?

foto: Stanislav Boloňský

Ve středu 21. září mělo zastupitelstvo velmi nabitý program. Dva body agendy však byly dominantní, a to nejen délkou projednávání, ale zejména svým
významem. Šlo o záměr města postavit novou základní školu v rámci výstavby dalšího areálu VTP v Žalově na místě bývalého Barumu firmou Trigema
a schválení memoranda s okolními obcemi o společném postupu při intenzifikaci městské čistírny odpadních vod.

Dosazovací nádrž městské čistírny odpadních vod
Z jedné strany přitéká do ČOV „hnědá omáčka“, na druhém konci ji opouští „horský potůček“.

První bod byl stručně představen panem
starostou v minulém čísle Odrazu, budu se
proto věnovat druhému z těchto klíčových
bodů jednání, byť jde pro veřejnost o daleko méně atraktivní téma, než je nová škola.
Dokumentuje to i fakt, že zatímco na první
bod bylo přítomno asi 15 občanů z řad veřejnosti, na bod druhý jsem na místech pro
veřejnost zcela osiřel. Přitom jde o věc životně důležitou, protože bez likvidace odpadů (pevných i tekutých) nemůže obec
řádně fungovat. V současné době naše
ČOV funguje perfektně a splňuje limity
čištění na úrovni Krkonošského národního
parku

Nejprve krátká rekapitulace
současného stavu
Čistírna odpadních vod byla postavena již
v polovině padesátých let minulého století
jako společná čistírna města a penicilínky
na pozemku vedle roztockého zámku. V letech 1999 až 2002 byla rekonstruována
a po katastrofálních povodních, které zničily novou technologii, byla uvedena
do provozu na konci roku 2003 (stálo to
celkem 115 mil. Kč). Jejím „srdcem“ je
60 m hluboká šachta (Deep Shaft), díky níž
došlo k velké úspoře místa, protože prostor
mezi řekou, zámkem a továrnou je velmi
stísněný. Pro nezasvěcené doplňuji, že
s rozšiřováním ČOV se počítalo na úkor
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areálu zámku, který měl tehdy již demoliční výměr.
Současná kapacita ČOV je 20 tisíc EO
(ekvivalentních obyvatel). Zjednodušeně řečeno 1 obyvatel města vyprodukuje průměrné znečištění rovnající se 1 EO (ve skutečnosti je to o něco méně). Z celkové kapacity
má továrna VUAB smluvně garantováno
7 tisíc EO. O zbylých 13 tisíc EO se Roztoky
dělí s Úněticemi, Statenicemi a MČ Praha –
Suchdol. Z „papírového“ pohledu je kapacita
ČOV prakticky naplněna, i když tomu tak
ve skutečnosti není, protože VUAB likviduje
své odpadní vody externím způsobem
a svou garantovanou kapacitu nevyužívá. Je
však jen otázkou času, kdy se vrátí k dočišťování svých odpadních vod na městské ČOV.

Hledá se řešení

Je jasné, že nedostatečnou kapacitu MČOV
je třeba perspektivně řešit. V každém případě bude nutné postupně nahrazovat dosazovací nádrže, které nebyly součástí generální
rekonstrukce a mají již „penzijní věk“. To, co
však předvedlo naše ZM 21. září, bylo naprosto nesystémové a unáhlené. Vlastnímu
bodu, který se týkal intenzifikace ČOV předcházelo projednání studie proveditelnosti
tohoto záměru. Taková studie není levná záležitost a má ověřit, zda se (velmi zjednodušeně řečeno) rozšířená ČOV stavebně i technologicky vejde na daný pozemek, navrhne
ideální i variantní cílovou kapacitu čistírny,

spočítá, kolik to celé bude asi stát, a konečně
i ověří, jaké dotační tituly se dají k financování využít. Součástí studie je i etapizace výstavby, resp. návrh postupu rekonstrukce,
aby byla funkce ČOV v jejím průběhu alespoň částečně zachována (za vypouštění odpadních vod do řeky se platí těžké pokuty).
Nejen kvůli astronomické realizační částce
261 milionů Kč, ale i kvůli řadě věcných nedostatků příslušný odbor MÚ vrátil studii
zpracovateli k dopracování a nebyla tedy ZM
k projednání předložena. Nemohlo být tedy
ani přijato žádné usnesení, což je naprosto
logické. V tuto chvíli tak není vůbec jasné,
zda navrhovaná kapacita ČOV 32 tisíc EO je
nutná a zejména proveditelná na nevelkém
pozemku současné čistírny. Tato tzv. velká
intenzifikace, která vlastně znamená stavbu
kompletně nové ČOV (mimo Deep Shaft),
není jediným možným řešením. Nabízí se
i tzv. malá intenzifikace na 24 tisíc EO, případně doplněná malou ČOV v Žalově,
do níž by byly gravitačně svedeny všechny
odpadní vody z tohoto katastru. Odpadlo by
tak přečerpávání splašků přes kopec do Roztok. V úvahu přichází i přenechání části garantované kapacity od VUAB městu za úplatu či to, že si Statenice postaví vlastní čistírnu.

Memorandum hladce
odhlasováno
Není tajemstvím, že na velkou intenzifikaci tlačí zejména připojené obce, v prvé řadě
Statenice. Dobře vím, jak složitá jsou jednání v situaci, kdy tato obec má garantováno max. 1300 EO, ale počítá s nárůstem
obyvatel na 4,5 tisíce. Nátok odpadních
vod na naši ČOV by rádi zvýšili i Suchdolští (do pražské to mají přes kopec).
Očekával bych ale, že bez prostudování
studie proveditelnosti nebude naše ZM nic
nikomu slibovat. Většina zastupitelů však
pro memorandum mezi obcemi o společném postupu intenzifikace ČOV bohorovně zvedla ruku (hlasování 13 pro, 4 se zdrželi), a tak proces intenzifikace na 32 tisíc
EO fakticky nastartovali. Udělali tak krok
2, aniž mu předcházel krok 1. V memorandu se uvádí, že do konce tohoto roku by
měla být podepsána řádná smlouva mezi
obcemi, která definuje podmínky výstavby.
Bude vytvořena pracovní skupina ze zástupců obcí k realizaci tohoto záměru. Jistá
míra solidarity s okolními obcemi je nutná, ale není prioritní potřeba města?

Co rozumíme rozvojem města?

Opravdu potřebujeme pro Roztoky kapacitu 12 tisíc EO? Jinak řečeno – je skutečně

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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nutné dát zelenou výstavbě dvanáctitisícového města (v současné době má něco přes
8 tisíc obyvatel)? Omezená kapacita vodovodní sítě a ČOV jsou jedinými účinnými
regulativy další bytové expanze v našem
městě. Nedostatečná kapacita občanské
vybavenosti (škola, školky, zdravotní a sociální zařízení) není z hlediska zákona limitem. Tvrdit, že nedostatečná kapacita
ČOV brání dalšímu rozvoji Roztok (viz
důvodová zpráva), je nepřesné a zavádějící.
Je třeba také občanům poctivě říci, že intenzifikace na 32 tisíc EO povede k výraz-

nému zvýšení stočného. To je tvořeno odpisy zařízení a technologie ČOV (nepřímo
vložených finančních prostředků) a úhrady provozních nákladů, z nichž polovina je
fixní bez ohledu na skutečné vytížení kapacity ČOV (mzdové náklady, energie apod.).
Vzhledem k tomu, že by se kapacita 32 tisíc
EO naplňovala postupně (např. 10 let), pak
bychom platili ve stočném chod poloprázdné ČOV.
Když jsem se poněkud rozčileně poptával
zastupitelů, proč tak unáhleně memorandum odhlasovali, všichni unisono argu-

mentovali tím, že memorandum je právně
nevymahatelné a jeho nedodržení je bez
sankcí. To mě zarazilo, protože když čtyři
starostové obcí slavnostně podepíší na základě usnesení zastupitelstva zmíněné memorandum, bude to považováno jen za kus
papíru, který předem nikdo nebere vážně?
To už veřejný slib zdevalvoval natolik, že
pokud není smlouva zajištěná drakonickými sankcemi, tak si s ní můžeme cosi…?
Nebo papír unese všechno a slibem neurazíš? Jen aby.
l
Stanislav Boloňský

Smlouva je na světě
Už několik měsíců probíhá mezi mnou a panem starostou nezajímavá diskuse
na téma existence či neexistence nájemní smlouvy na pozemek města, na kterém pan starosta už pár let zahrádkaří.

Celé to začalo kvůli něčemu úplně jinému –
kvůli mému článku, ve kterém jsem napsal,
že areál bývalých skleníků naproti školce
Spěšného je vhodným pozemkem pro výstavbu školky, akorát se o tom nediskutuje,
protože je tam VIP zahrádka pana starosty.
Tématem tedy bylo vhodné umístění školky,
leč k tomu se pan starosta zatím nevyjádřil.
Nikdo samozřejmě nechtěl zahrádkáře bez
náhrady vyhazovat, ale to je na jinou debatu.
Na březnové radě v letošním roce, které
jsem se coby přihlížející předseda finanč-

ního výboru účastnil, padlo, že historickou smlouvu mezi městem a zahrádkářskou kolonií nemůže dohledat ani MÚ,
ani zahrádkáři, a proto je nutné uzavřít
smlouvu novou. Rada města na to konto
svým usnesením číslo 103 4/16 zahrádkářům pozemek znovu pronajala za 7 Kč/m2
a rok. Že by zrovna starosta musel hospodařit na pozemku města bez smlouvy?
To mě zaujalo, ale před zveřejněním této
informace jsem věc ještě 27. dubna 2016
uvěřil dotazem na tajemníka úřadu. Nej-

bližší podřízený pana starosty mi potvrdil
informace, které padly na radě města.
V posledním Odraze jsem vyzval pana
starostu, aby doložil celou smlouvu, a slíbil
jsem, že se mu v tomto případě omluvím.
On tak učinil, i když nechce prozradit, kde
a kdo smlouvu dohledal. Slovo samozřejmě dodržím a tímto se mu omlouvám. Je
samozřejmě dobře, že je smlouva na světě,
a přeji panu starostovi i jeho rodině dobrou
úrodu. Přesto věřím, že by ji v zájmu města
oželel a pozemek přenechal k využití
l
na mateřskou školku. 
Ing. Roman Jandík
předseda ODS Roztoky

Diskuse s Václavem Klausem ml. zaplnila sál roztocké školy
Roztocká ODS už několik let pravidelně zve do Roztok zajímavé osobnosti a pořádá
s nimi diskusní večery na aktuální témata. Stále rostoucí účast nás baví a těší. Tentokrát jsme celkem očekávali zájem, ale to, že 15. září úplně zaplníme malý sál roztocké
základní školy při diskusi s Václavem Klausem ml., považujeme za veliký úspěch.

Tématem diskuse bylo školství. Nezanedbatelná část debaty se věnovala inkluzi, ale hovořilo se i o financování, o učňovském školství, maturitách a dalších oblastech. Zapojil
se i druhý host, Martin Kupka, kandidát
ODS na hejtmana Středočeského kraje. Jediné, co mě trochu mrzelo, bylo řečníkovi až

příliš nakloněné publikum, které vygenerovalo na můj vkus málo oponentních názorů.
Vyhrocenější konflikt by jinak skvělé debatě
slušel.
Každopádně mi přijde povzbudivé, že
v době, kdy se voliči nechávají koupit za koblihu a politici se při volební kampani ztrap-

ňují pitvořením při různých rádoby zábavných akcích, najde se dost lidí, kteří jsou
ochotni přijít na diskusi a řešit tam záležitosti, jež je pálí. My v roztocké ODS věříme,
že jde o jedinou správnou cestu, jak dělat
autentickou politiku, a budeme v tom pokračovat. Diskutovat lokální i celostátní témata s námi může přijít kdokoli každý měsíc na naše pravidelné schůzky a samozřejmě
do Roztok plánujeme v budoucnu přivést
i další zajímavé hosty, kteří mají co říci.  l
Tomáš Šalamon

Český Donald Trump o školství
Dne 15. září 2016 se ve sborovně ZŠ Roztoky uskutečnila beseda s Václavem
Klausem mladším o problémech našeho současného školství. Přítomno bylo asi
50 občanů, z toho asi 10 učitelů zdejší ZŠ, včetně vedení školy. Přišlo i několik
roztockých zastupitelů.

Václav Klaus ml., který je poradcem ODS pro
tuto oblast, již mezitím oznámil záměr kandidovat v příštím roce do Poslanecké sněmovny
a přítomnost lídra kandidátky ODS pro krajské
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volby Martina Kupky a dalších kandidátů ODS
dávala jasně najevo, že se nacházíme na předvolební schůzi. To bohužel poněkud poznamenalo ráz besedy a ubralo jí na věcnosti.

Šel jsem na ni ze skutečného odborného
zájmu, protože i já vnímám současné problémy českého školství jako vážné a nejsem šťasten z poněkud neohrabaných pokusů posledních ministrů školství s nimi
něco rozumného udělat.
Václav Klaus ml. je navíc uznávaným odborníkem na školství, i když s některými
poněkud krajními názory, a je také  ➔
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bývalým ředitelem prestižního soukromého gymnázia PORG. Tyto skutečnosti
určovaly značná očekávání i zájem veřejnosti.
V. Klaus začal celkem očekávaně kritikou
současného financování českého školství,
které podle něho spotřebovává neúměrně
mnoho peněz, a to na velmi sporné účely.
Vypočítal několik položek, které by jako
ministr školství seškrtal, o masivní finanční
podpoře soukromého školství ze státního
rozpočtu se ale ani nezmínil. Přitom jde
o evropskou anomálii, kdy česká soukromá
vzdělávací zařízení mají nárok na pokrytí
až 90 procent neinvestičních nákladů
na činnost. K tomu ještě vybírají vysoké
školné.
Podrobil tvrdé kritice samotný vzdělávací systém, když uvedl, že smyslem školy je
vzdělávat, a nikoli vychovávat žáky. Tento
socializační záměr školy mu prý „hlava nebere“. Zpochybnil také základní pilíř základního a středního vzdělávání – Rámcové vzdělávací programy, které školy
rozpracovávají do Školních vzdělávacích
programů.
Dále prezentoval dosti originální představu o metodice výuky, kdy prohlásil, že
počet dětí ve třídě je důležitý tak do 3. třídy, potom už ne, neboť přednášet se dá
úspěšně i stohlavému davu. Zapomněl přitom, že na základních a středních školách
se žákům nepřednáší, to lze v omezené
míře až na školách vysokých. Zejména
na základní škole musí učitel volit v hodině
velmi pestré metody výuky, aby zájem dětí
o výuku probudil a udržel. „Uspávači

hadů“, jak se stroze memorujícím kantorům říká, nemají v dnešní škole šanci.
V. Klaus kritizoval také údajný vstup
„evropské ideologie“ do škol. Uvedl, že
jdeme cestou formálního vzdělání, nikoli
skutečného vzdělávání, a kritizoval velkou byrokratickou zátěž škol. S tím vším
by se dalo souhlasit, asi to ale nevyřešíme
tím, že zrušíme 9. třídu základní školy,
jak navrhuje. Neudržitelná je i jeho vize,
že by na VŠ mělo studovat 15 až 20 procent populace (i když tento názor má
oporu v tzv. Gaussově křivce inteligence).
V. Klaus hodně plédoval na podporu
učňovského školství, což bych spolupodepsal, potíž je v tom, že o učňovské obory
bez maturity není mezi žáky valný zájem.
V. Klaus si ovšem myslí, že „se to rozhoduje u voleb“ … patrně volbou pravice.
V další části besedy přiložil V. Klaus pod
kotel, když bez obalu prohlásil, že „inkluze
je zločin“, zločin vůči mentálně handicapovaným dětem. Inkluze nese s sebou organizační problémy, finanční náklady, dítě
je obětí osmnáctiletých (tedy nekvalifikovaných) asistentek. Označil inkluzi za ryze
ideologický projekt evropské levice. Vedlejším důsledkem inkluze bude zrušení
speciálních a zvláštních (pracovních) škol.
Tento názor podpořil i přítomný učitel ZŠ,
který argumentoval velkými negativními
důsledky inkluze na kvalitu výuky třídy
jako celku. K tomu se připojil M. Kupka
s kritikou toho, že i integrovaní žáci se učí
druhý cizí jazyk místo smysluplnější praktické průpravy.

V další části debaty se V. Klaus věnoval
maturitám, zejména povinné maturitě
z matematiky.
Je toho názoru, že měla být už dávno
a na všech školách. Na námitku přítomné
paní, že snad na konzervatoři to není možné,
oponoval tím, že ne každý musí mít maturitu,
zejména „když hraje jako Paganini“. Paní upozornila, že bez maturity hocha nikdo nezaměstná. I na to měl V. K. odpověď, když vypálil: „Na to, aby hrál po barech, nepotřebuje být
zaměstnán.“ Překvapilo mě, že paní nevysvětlil, že povinná maturita z matematiky se uměleckých škol, tedy i konzervatoře, týkat nebude. Diskuse tím sklouzla o patro níž a slovutný
expert na školství se přehrál spíše do role lidového baviče či Donalda Trumpa po česku.
Fakt je ten, že přítomní diváci (i učitelé) se
skutečně bavili a odměnili V. K. potleskem.
Po téměř dvouhodinové besedě jsem odcházel se značnými rozpaky. Všechna témata, která zde zazněla, by si skutečně zasloužila odbornou debatu, asi spíše formou
panelové diskuse, aby se nestala jednostranným monologem, jako v tomto případě.
Byla to předvolební akce se vším, co
k tomu náleží – se schematickým zjednodušováním složitých problémů, jejich zlehčováním a jednostrannou interpretací. Nevím, zda prospěla ODS, ale nápravě českého
l
školství nikoli. 
Stanislav Boloňský

Přes překážky
Pamětníci mi vytknou, že tehdy se ze slovenštiny ještě nepřekládalo, že ta deska nesla název Cez prekážky, že vyšla
Elánu v roce 1983 a prodalo se jí na uzavřeném československém trhu snad 400 000 kopií a že se to dá poslouchat
i dneska. Nebudu jim vůbec oponovat. Na ten název jsem si
vzpomněl kvůli těm překážkám. O ně a o jejich překonávání
totiž jde.
Navedl mě na to vlastně v debatě ve škole
Václav Klaus mladší a dokonale se trefil
do věci, která mě štve už hodně let a míra
toho vzteku se stále stupňuje.
Koncepce českého školství si vetkla
do vývěsního štítu heslo „Každý žák má
právo zažít úspěch“. Ale co je úspěch? Bavilo by vás vítězství, kdyby se soupeř bez
boje vzdal? Měli byste radost z vítězství
nad soupeřem o dvě třídy slabším? Zažili
byste uspokojení, kdybyste nějaký test
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nebo zkoušku neudělali, ale stejně jste prošli? Já ne.
V paměti zůstávají přece jiné úspěchy.
Postup fotbalového týmu gólem v poslední
minutě prodloužení. Triumf advokáta, který brilantní závěrečnou řečí vyseká neprávem obviněného z basy. Nádherný pocit
lékaře, jemuž se náročnou operací podaří
vrátit pacienta mezi živé. Ale hřeje vlastně
každé vítězství, třeba mnohem obyčejnější,
po němž máte pocit, že jste si hrábli až

na dno svých sil a tu překážku, která se
zdála být nezdolatelně vysoko, jste přelezli.
V českých školách to chodí jinak a ještě
jinak chodit bude. Snad každý druhý žák
má papír na nějakou sofistikovaně pojmenovanou diagnózu, pro kterou má lidová
řeč obvykle výstižné jadrné pojmenování,
a má na to úlevy. Když příliš mnoho maturantů propadne z matematiky, nasadí se
lehčí testy. Na některou vysokou školu se
dostanete bez přijímaček a s maturitním
průměrem 2,5. A prolezete ji s titulem před
jménem. Je to ještě úspěch?
Tenhle národ má švejkování v krvi
od dob, kdy Jaroslav Hašek ještě dávno
nebyl na světě, snad už od Bílé hory, a minulý režim dovedl tento svérázný kumšt
k dokonalosti. Pár let to vypadalo, že normálně fungující trh odsune neblahou českou vlastnost kamsi do historie, ale ona se
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vrací. S kulatým razítkem posudkového
lékaře, s dobrozdáním jakéhosi experta,
a co hůř – s posvěcením ministerstva, které má řídit výchovu příštích správců
země.
Věřím, že v mnoha rodinách (jejichž vliv
již zmíněné ministerstvo s bruselskou záštitou tlakem na státní zaopatření skoro

od kolébky krok za krokem osekává) jsou
pořád děti vychovávány tak, aby se naučily
férově vyhrávat i prohrávat a aby prožívaly
nefalšovanou radost, když to, co se jim
zdálo nepřekonatelné, dokázaly.
Jen začínám mít obavu, jestli všechny ty
„úspěšné“ utáhnou. A přál bych roztockým žákům, aby jim ve škole neuklízeli

překážky z cesty, ale naučili je, jak se přes
l
ně dostat. 
Jarda Huk

Odpověď kolegovi Matasovi (a také nadkolegovi Mgr. Novotnému)
Téměř samé polopravdy napsal předseda Zelených v minulém čísle v reakci na to, že Vítek
Calta kritizoval překračování pravomocí
místostarostou Novotným. Počínaje tvrzením, že jsem stranickým předsedou pana
Calty. Pan Calta není a nebyl členem sociální
demokracie a kandidoval za nás jako nezávislý kandidát. Naše volební strana nominovala
pana Caltu do redakční rady a starosta jej
jako odborníka přizval do dopravní komise.
Ani slovo nenapsal kolega Matas o tom,
zda by volený představitel samosprávy měl
či neměl překračovat své pravomoce. Zato
se věnoval tomu, jak jsem reagoval, když
mi ředitel technických služeb odmítl poskytnout informaci, na kterou jsem měl
jako zastupitel právo. A jako předseda dopravní komise mám dokonce povinnost
o se dopravní značení zajímat.
Nenechal na mně kolega Matas niť suchou.
Na jednání zastupitelstva mlčím a hraji karty.
Je pravda, že mluvím podstatně méně než
kolega Matas. Na rozdíl od něj a jeho dvou
kolegyň totiž mluvím jen tehdy, pokud mám
k danému tématu co říct. Neopakuji to, co
krátce přede mnou řekl někdo jiný, ani se nevracím k již probraným bodům jednání. Takže opravdu mluvím na jednání zastupitelstva
méně než někteří Zelení. A karty na počítači
o kuřáckých přestávkách skutečně hraji. Potřebuji po těch klínech do hlavy, co dostáváme při jednáních zastupitelstva od třech výše
jmenovaných, přepnout na něco jiného.
Oslím můstkem se pak kolega Matas dostal k televiznímu duelu mezi náměstkem
primátorky Prahy Petrem Dolínkem a místostarostou Roztok Novotným. Protože jsem
si s kolegou Matasem na toto téma dopisoval
již před zastupitelstvem, snažil jsem se zjistit,

jak se věci mají. Hovořil jsem s primátorkou
Prahy i s náměstkem Dolínkem a písemné
vyjádření pracovnice kanceláře náměstka
Dolínka jsem na zastupitelstvu přečetl.
Dobrý den, jménem nám. Dolínka bych
vám ráda v souvislosti s vaším dotazem,
týkajícího se „10 – 20 mil. Kč pro výstavbu
parkoviště u nádraží v Roztokách“ sdělila,
že nyní je celá záležitost ve fázi, že návrh
bude předložen vedení města, potažmo
zastupitelům hl. m. Prahy, kteří jediní
mohou realizaci tohoto projektu schválit,
nicméně pan náměstek se bude všemi silami snažit ho prosadit.
ALENA HOBRLANDOVÁ
Kancelář náměstka primátorky
hl. m. Prahy Petra Dolínka
pro dopravu, sport a volný čas
Zastupitelstvo našeho města pak přijalo
usnesení, které ukládá starostovi vstoupit
v jednání s náměstkem Dolínkem. Považuji to za vlamování se do otevřených dveří.
Mnohem lepší by bylo, kdyby zastupitelé
stran, které byly zvoleny do zastupitelstva
v Roztokách i v Praze, vstoupili v jednání
se svými stranickými kolegy. A požádali je,
aby návrh náměstka Dolínka na jednání
zastupitelstva hlavního města podpořili.
Zveřejnit článek očerňující těsně před volbami jinou volební stranu tak, aby si vysvětlení, jak to skutečně je, mohli čtenáři přečíst až
po volbách, považuji za politicky nekorektní.

P. S. Ještě jednou ke žlutým čárám.
V Roztokách máme plno žlutých čar.
Máme je i u našeho nádraží, kde na nich
stojí auta celý den. A našim strážníkům je
to jedno. Takže jim asi bude také jedno, zda
někdo stojí před vjezdem pana Eibicha.
A pokud ne, tak jen díky tomu, kolik papíru se teď kvůli tomu popsalo.
Vítek Calta s policistou nehovořil, proto
bych rád upřesnil jeho slova o údajném dodatečném povolení této žluté čáry před
vjezdem pana Eibicha. Policista nám doslova řekl: „Nerozumím tomu, proč to tady
je, protože je to suplování zákona. No když
už je tady, tak ji nechte být, protože její
smazání je dražší než její namalování.“
Takže, vážení spoluobčané, pokud vám
někdo někdy stojí před vjezdem do garáže
nebo na pozemek, když pospícháte do práce, je třeba říct si panu místostarostovi. A on
vám určitě vyjde vstříc a nechá namalovat
před vjezd žlutou čáru. Když jednomu, tak
proč ne všem.
A panu Eibichovi bych poradil, když se mu
špatně vycouvává z jeho pozemku, tak by si
měl zajistit řádně poučenou osobu, která mu
bude ukazovat (podle § 23 zákona o silničním
provozu). Nebo ať na svůj pozemek couvá.
Bude pak vyjíždět popředu a bude mít po problému (pokud mu ale někdo nebude stát
na jeho žluté čáře). A pokud o to bude pan Eibich stát, přijedu mu to názorně ukázat. A to
mám o trochu větší auto, než je Octavie.  l

Stanislav Čáslavka
zastupitel, předseda MO
ČSSD Roztoky

Kdo kritizuje, ten tlachá
Omlouvám se tímto panu Eibichovi, že
jsem veřejně zpochybnil jeho řidičské
umění. Vyjíždět z baráku jsem ho nikdy
neviděl. Couvat možná ano, ale nevím
o tom, protože ho neznám. Ta úvaha o délce čáry byla psaná v legraci. Stejně i zmínka o přátelském dialogu předsedy doprav-
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ní komise a ředitele technických služeb.
Vidím ale, že ne všechny čtenáře Odrazu
se mi podařilo rozesmát. Chtěl bych proto
v této souvislosti poděkovat zaměstnanci
technických služeb, který čáru maloval, že
po mně nechce, abych mu ukázal, jak se
maluje čára dostatečně krátká. Při mé ši-

kovnosti by to možná dopadlo ještě hůř
než to couvání. V článku pana Eibicha
mne ale potěšilo, že o namalování vodorovné dopravní značky požádal místostarostu veřejně a před svědky.
Smyslem mého článku ale nebylo „naprudit“ spoluobčana Eibicha. Ani ➔
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rozesmutnit Martina Matase, že nejsem
zastupitelem. Ani ta čára nebylo to hlavní. Město je žlutými čarami před vjezdy,
a nejen tam, přímo poseté. A mnohé
z nich vykazují svou sešlost stáří vyšší
než volební období současného místostarosty. A nedávno byla dokonce u ZUŠ
obnovena vodorovná značka „přejezd
pro cyklisty“ vedoucí z chodníku
na chodník. Na dopravní komisi jsme ji

nikdy neprojednávali. Já osobně bych tu
raději viděl retardér, protože přechod pro
chodce tu zřídit nejde.
Smyslem mého vesele napsaného článku
bylo sdělení, že by představitelé samosprávy neměli překračovat své pravomoci a rozhodovat tam, kde jim přísluší jen navrhovat. Těší mne, že se tak v tomto případě
stalo, jak vyplývá z reakce místostarosty
Novotného, omylem a z neznalosti.

Jen ten titulek článku místostarosty mne
poněkud překvapil. Mně překračování pravomocí a nerespektování zákonů vadí v každé roční době. 
l
Vít Calta

Stokrát opakovaná lež se stane pravdou?
Před dvěma měsíci jsem ve svém článku kritizoval úroveň časopisu Středočech,
který v nákladu 550 tisíc výtisků vydává Rada Středočeského kraje a který je
financován z veřejných zdrojů, tedy z našich daní.

Poukázal jsem nejen na jednostranné zaměření periodika, na byzantinský kult
hejtmana, kterého najdete na každé druhé
stránce, ale zejména na porušování ustanovení tiskového zákona, který jasně požaduje vyvážené informace i dostatečný prostor
pro opozici.
V těchto dnech bylo distribuováno
do schránek zářijové číslo, které svou jednostranností dosahuje hranice samolibosti, která byla typická pro krajské periodikum, když v čele našeho kraje stál hejtman
David Rath.
Tvář hejtmana Miloše Petery nalezneme
v tomto čísle na 12 fotografiích a už nemluvím o samotných textech. Skutečně kvalitních článků s informační hodnotou najdete
v tomto plátku minimum, přitom třeba informace o vítězi ankety Vesnice roku (obec

Úholičky!), což je jednoznačně pozitivní
nepolitický příklad, najdeme nikoli na titulu, ale až na straně 22 a 23, těsně před křížovkou a inzercí. Z 28 tiskových stran je
opozici vymezena jedna strana! Přičemž
pan hejtman neváhá (na str. 21) tvrdit, že:
„pro politické názory opozice i vládnoucí
koalice je vyčleněn stejný prostor“ a dále
uvádí: tento „rozsah příspěvků mi také přijde dostatečný – půlstrana v časopise opravdu není málo“. To už je opravdu demagogie
hodná soudruha předsedy Krajského národního výboru (ne)blahé paměti.
Ale dejme pocity stranou a držme se faktu, tedy zákona – tiskového zákona
č. 46/2000 Sb., který upravuje práva a povinnosti vydavatelů periodického tisku. Paragraf 4a jasně uvádí: „Vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku

je povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném
celku a poskytnout přiměřený prostor pro
uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory
členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního
samosprávného celku.“ I ze šroubovaného
jazyka zákonodárce je zřejmé, že časopis
Středočech tento požadavek nesplňuje.
A vzhledem k tomu, že jsme před krajskými volbami, jde možná i o zneužití veřejných prostředků k nekorektní volební propagaci. Docela by mě zajímalo, co na to
říká např. kontrolní výbor krajského zastupitelstva? Pokud ovšem něco říká, neboť
z jeho 13 členů 9 členů patří k vládnoucí
l
koalici. 
Stanislav Boloňský

Neviditelný zastupitel
Má dvacetiletá zkušenost zastupitele města mě poučila, že motivace lidí, kteří
se rozhodnou kandidovat do zastupitelského sboru, bývá velmi rozmanitá,
někdy i velmi neobvyklá a nečekaná.

Zastupitelstvo pak představuje pestrý vzorek společnosti, od vyhraněných idealistů až
po těžké pragmatiky, hledající nějakou potenciální výhodu. Naleznete tam excentriky,
liberály i dogmatiky, a to bez ohledu na politické zařazení. Zvláštní sortu pak představují ti, kteří jsou v zastupitelstvu – ať již
obecním či krajském, omylem. Kandidovali
takříkajíc do počtu a ono to nějak vyšlo...
(třeba i preferenčními hlasy). Ti jsou pak
vesměs neviditelní, sice neškodí, ale jsou absolutně pasivní. Na jednání docházejí, ale
nijak zde nevystupují a zpravidla automaticky hlasují s lídrem své partaje. Pěkným takovým příkladem je zastupitel M. K.
za KSČM v současném krajském zastupitelstvu. Byl do něj zvolen díky neobvyklému
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úspěchu strany v minulých volbách
(20,5 procenta) jako poslední ze své stranické kandidátky. M. K. se tak dostal
do krajského zastupitelstva jako jediný
z kandidátů našeho města, i když jich z Roztok kandidovalo za různé strany hned několik. Předpokládal bych, že krajský zastupitel,
navíc za vládnoucí koalici ČSSD + KSČM,
se bude aktivně zajímat o problémy svého
města a bude mu nějak prakticky nápomocen (třeba když jsme stavěli novou školu). Je
to neuvěřitelné, ale M. K. se nezúčastnil jediného jednání našeho zastupitelstva za celé
čtyřleté funkční období. To je naprosto neobhajitelné a nepochopitelné. Přijetím mandátu přece zájem o věci veřejné nekončí,
nýbrž právě naopak. Nezbývá než doufat, že

se z této zkušenosti poučí jak příslušná politická strana, tak zejména voliči. 
l


Stanislav Boloňský

Aktuální dovětek
Říjnové číslo Odrazu se dostane ke čtenářům v době, kdy už půjdou k volebním urnám.
Tento článek jsem napsal již v červnu, ale
s ohledem na osobu kritizovaného kandidáta jsem ho dříve nezveřejnil. Nechtěl
jsem, aby má kritika byla vnímána osobně,
neboť má obecnější platnost.
Když jsem prolistoval hlasovací lístky
pro nadcházející volby, k mému překvapení zjišťuji, že dotyčný zastupitel zde opět
figuruje jako kandidát své strany, a to prakticky na stejném místě jako na minulé kandidátní listině. Zdá se tedy, že se jeho politická strana nijak nepoučila. Anebo
naopak?
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P+R = Roztoky?
Docela mě vyděsilo, že zastupitelstvo našeho města uložilo vedení města, aby jednalo s panem Dolínkem (náměstek
primátory hl. m. Prahy) o spolufinancování parkoviště P+R
v Roztokách. Možná je zdůvodnění níže sobecké, určitě je
však méně sobecké než parkovací zóny na okraji Prahy:
nV

rozvinutém světě P+R znamená „zaparkuj na konečné metra“ a dále jeď kapacitní dopravou někam do centra. Řidiči
vědí, že je to rychlá a pohodlná cesta MHD
na velkou přestupní stanici v centru. P+R
v Roztokách znamená, že můžete jet vlakem
dvě stanice na konečnou tramvaje (na Masaryčku zapomeňme, bude se opravovat
Negrelliho viadukt). P+R v Roztokách je
výsměchem mimopražským občanům.
n Vlak v Roztokách není integrovaná
MHD. Že se to tak jmenuje, ještě neznamená, že to tak je. Je to prostě vlak. Až z Roztok pojede vlak každých 10 minut (10, ne
15) každý pracovní den od 5.00 do 24.00
na Masaryčku nebo na Wilsoňák, tak změním názor. Parkoviště P+R v místě, kde
jede vlak jednou za půl hodiny, je holý nesmysl (a podvod na občany).

n Parkoviště

P+R by mělo mít kapacitu
mnoha stovek parkovacích míst, aby bylo
prakticky použitelné. Protože ani tady, ani
na Podbabě tak velký pozemek není, raději
hovořme o parkovacím domě za desítky
milionů korun. Opravdu chceme takovéto
monstrum poblíž nádraží? Na pozemcích
SŽDC? Parkování u nádraží pak ale asi nebude moci být zdarma. Takže zavedeme
v Roztokách zóny jako v Praze? Celý den
za 100, místní korunu ročně?
n Suchdol požádal o zařazení do další fáze
rozšiřování parkovacích zón v Praze. Parkoviště P+R v Roztokách by umožnilo vyhlášení zón v Suchdole, protože parkování
pro mimopražské by bylo vyřešeno (u nás).
Tímto by se parkovací problém elegantně
přesunul z pražského magistrátu na Středočeský kraj, který však vládne mnohem

menším rozpočtem, a hlavně parkování
v Praze není problémem Středočeského
kraje. Když už se Praha rozhodla zpoplatnit parkování ve svých ulicích (pro mimopražské výrazně diskriminačně), tak by
měla ze svých daní a na svém území také
vybudovat adekvátní infrastrukturu.
Naši zastupitelé se stejně jako my ostatní
v Roztokách stali občany druhé kategorie.
Mě osobně to bytostně uráží. Opravdu nevím, o čem s panem Dolínkem jednat.
Snad jedině o tom, že by Praha mohla trvale financovat vlak jezdící každých 10 minut
z/do Roztok a uznat, že pokud bychom tu
kdy měli mít parkoviště P+R, tak můžeme
parkovat v Praze 6 za podmínek jako obyvatelé Prahy 6.
Pokud se tento článek dostane k někomu
z nového krajského zastupitelstva, navrhuji
instalovat světelné závory na krajských silnicích kolem Prahy. Z Prahy směrem ven
by svítila červená každý den od 6.00
do 16.00. Pražané přece mohou jet vlakem,
l
lodí nebo letadlem. 
Michael Bernát
INZERCE
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Nový majitel dětského střediska
Vážení občané města Roztoky, vážení rodiče, již několik let funguje ve Vašem městě
zdravotnické zařízení poskytující pediatrickou péči. V současné chvíli se po zralé úvaze rozhodl majitel dětského střediska využít
možnosti prodeje, a tím umožnit rozšíření
poskytovaných služeb v rámci péče o děti.
Aktuálním majitelem střediska se stala
společnost Česká zdravotnická a.s., která
poskytuje v rámci svých pracovišť služby

v oboru gynekologie a stomatologie. Společnost je součástí holdingu zastřešujícího
široké spektrum zdravotní péče na území
hlavního města Praha.
Hlavním záměrem nového majitele je
stávající stav stabilizovat a poskytovat profesionální zdravotní služby s vlídným přístupem. Dále pak v těsné spolupráci s MÚ
Roztoky pracoviště rozvíjet. Základním
předpokladem podobných úvah je kvalitní

personální obsazení poskytující dlouhodobě uspokojivou péči, což Vám aktuálně
můžeme přislíbit i pro následující období.
Pevně věříme, že vstup České zdravotnické a.s. do dětského střediska bude pro Roztoky přínosem a ve velmi krátké době budete moci sami posoudit pozitivní vývoj. l
Za Českou zdravotnickou a.s.

Klára Margarisová

projektový manažer

Proměny Levého Hradce – veřejné slyšení
Vážení spoluobčané, dovoluji si vás pozvat
na veřejné představení nově budované klidové zóny, rozptylové loučky a kolumbária
na Levém Hradci. Svoji studii představí
roztočtí architekti E. a O. Smolíkovi, kteří
popíší, jak bude na již vybudovaný plot od-

dělující soukromé a obecní pozemky navazovat další série úprav.
Součástí veřejného slyšení bude také
přednáška PhDr. Kateřiny Tomkové o archeologickém průzkumu, který úpravám
předcházel v červnu letošního roku.

Veřejné slyšení se bude konat v pondělí
7. listopadu od 18.00 hodin ve sborovně
v nově budově základní školy v Roztokách.
l

Tomáš Novotný

místostarosta

Den dětí a seniorů aneb poděkování za splněné přání
Když jsem se před šesti lety stala zastupitelkou, měla jsem přání vytvořit prostor pro setkávání dětí, babiček a dědečků, pro společné sdílení zážitků a radosti, pro předávání zkušeností, sdílení příběhů, zkrátka všeho, co do našeho
každodenního života v roztockém společenství patří.

Letošní, již šestý ročník Dne dětí a seniorů
měl rekordní počet návštěvníků. Už nestačily dva skákací hrady a dvě slečny na malování dětských obličejů byly málo. Dost
bylo však nadšených lidí, kteří vytvořili
nezapomenutelnou atmosféru.
Komu všem za to patří velké poděkování? Tradičně našim aktivním „babičkám“
ze Svazu postižených civilizačními chorobami. Za jejich trpělivost a laskavost, se
kterou provázely děti při zdolávání úkolů.
Roztockým skautům, kteří dohlíželi
na dobrodružné holky a kluky, kteří si
mohli vyzkoušet, jaké to je střílet z luku.
Dobrovolným hasičům – za jejich trpělivost a obratnost, se kterou pomáhali malým dětem udržet hadici a uhasit domeček.
Roztockým členům Taekwon-Do, jejichž

vystoupení sledovali se zatajeným dechem
a údivem malí i velcí diváci. Kristýnce
a Vaškovi Laštovkovým za pomoc dětem
při krmení zvířátek. Opět skvěle připravenému spolku roztockých žen Odkvetlá
poupata za jejich skvěle secvičené vystou-

pení. Děvčatům ze sociální a zdravotní komise za pomoc s přípravou celé akce. Záchranáři Michalu Černému za pečlivost, se
kterou zkontroloval téměř stovce návštěvníků hladinu cukru v krvi a tlak, a ošetřil
i zranění jedné slečny. Vojtěchu Sedláčkovi
za fotky, na kterých zachytil mnoho jedinečných a krásných okamžiků. Mateřskému centru Rožálek za zapůjčení herních
prvků pro děti. Letišti Praha za dotaci, díky
které můžeme akci realizovat.
Největší poděkování však patří Vám –
našim milým roztockým seniorům. Za to,
že každý rok za námi přicházíte, a pokaždé
Vás přijde víc. Za to, že nám vyprávíte příběhy o zapomenutých místech našeho
města anebo lidech, které jsme taky znali.
Za Vaši laskavost, otevřenost a moudrost.
Za to, že jste s námi rádi. Děkuji Vám za to,
že plníte přání. Už se na Vás zase moc těším. První zářijovou sobotu na louce před
l
Městským úřadem. 
Marie Šlancarová

Poděkování

Sbírka humanitární pomoci

Ráda bych touto cestou poděkovala MÚ Roztoky a pí. Šlancarové
za uspořádání odpoledne pro děti a seniory. Přivítala nás hezká
muzika – harmonikář, se kterým jsme si taky zazpívali. Děvčata nám
předvedla náročný tanec a pak jsme si dali občerstvení. Představte si,
že důchodci dostali zdarma párek v rohlíku a nápoj (pivo – limonáda).

Církev československá husitská – Husitská diakonie organizuje
v pátek 21. října od 15 do 17 hod. sbírku humanitární pomoci pro
Diakonii Broumov a Ukrajinu. PROSÍME, prádlo noste čisté a v pytlích či krabicích. Děkuji touto cestou vám, kteří přispíváte již 28 let
zde v Roztokách, pomáháte a sdílíte se s těmi, kteří jsou v tíživé
situaci. Bez otevřeného srdce, bez milosrdenství a soucítění by se
l
nám v tomto světě žilo daleko hůř! 

To tedy málokterý MÚ pro důchodce dělá. Proto ještě jednou moc
děkujeme a přejeme pracovníkům MÚ hodně sil do příštího období. l
Za seniory M. Zámecká

důchodkyně z Roztok
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farářka
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

Podzimní program SPCCH
2. Klubové setkání – paní Marie Kšajtová
V úterý 27. září 2016 jsme se v Klubu důchoců sešli s paní Marií Kšajtovou, dlouholetou
dramaturgyní České televize, která stála
u zrodu mnoha českých večerníčků, spisovatelkou, novinářkou a roztockou občankou.
Úsměvné a milé povídání o tom, co obnáší
práce dramaturgyně, o večerníčku, psaní pohádek, Janu Werichovi, Zdeňku Svěrákovi,
o slavných osobnostech animovaného filmu,
ale také o životě, který se dá i přes mnohé nesnáze prožít krásně a radostně.
Pravidelné akce:
n Cvičení nejen pro kardiaky je vhodné pro
udržení dobrého pocitu, přispívá ke zpevnění svalového a kloubního aparátu, okysličuje
buňky, a tak pomáhá ke zdravějšímu životu.
Od 5. října každou středu
8.30–10.00 (první skupina)
10.00–11.30 (druhá skupina)

n Gymnastika

Klubové setkání – Marie Kšajtová

(taneční sál ZUŠ, Jungmannova ul.)
přihlášky a informace: paní Blanka Humplová, lektorka, tel. 776 845 466
n Měření cukru, tlaku, saturace kyslíku
v krvi, váhy a kondice: vždy první čtvrtek v měsíci
3. 11., 1. 12. (Klub důchodců)

rukou a nohou: začínáme
v úterý 18. 10. 2016 od 15 hodin (Klub
důchodců)
n Cvičení paměti a mozku: začínáme
v úterý 18. 10. 2016 od 16 hodin (Klub
důchodců)
n Rukodělné dílny: poslední čtvrtek v měsíci od 16 hodin (Klub důchodců)
27. 10. – malování na hedvábí
24. 11. – adventní dílna
15. 12. – výroba vánočních dárků
n Nordic walking – vycházky s holemi
po Roztokách – termíny vycházek sledujte na našich vývěsních tabulích
l
www.spcch-roztoky.cz

Vladimíra Drdová
předsedkyně ZO SPCCH Roztoky

Divadélku Kvítko bude čtyřicet
Dne 9. října 2016 Divadélko Kvítko zahajuje svou 40. divadelní sezonu. Přesně v květnu 1977 byl čtyřmi roztockými nadšenci M. Pejřilem, J. Zoubkem,
I. Zoubkovou a Z. Záhořem založen divadelní soubor Kvítko, jenž chtěl navázat na divadelní tradice Sokolského divadla, které ukončilo svou činnost
v roce 1952. Postupně se přidávali další a další nadšenci a divadlo pro děti se
hrálo v Roztokách a okolí, na přehlídkách okresních, krajských i celostátních.

V osmdesátých letech se nám podařilo ze
sklepních prostor v Nádražní 23 vybudovat vlastní divadlo – Divadélko Kvítko.
Hrálo se každou neděli a sál byl plný,
po roce 1989 diváků trochu ubylo, ale
i soubor trochu prořídl, asi to bylo dobou.
Diváci si postupně našli cestu do divadla,
a tak jsme pro velký zájem hráli i dvě představení.

Po roce 2010 jsme se museli s divadlem vystěhovat z důvodů demolice celé budovy
v Nádražní 23.
Panem majitelem nám bylo sděleno, že
ve svých stavebních záměrech s výstavbou
Divadélka Kvítko nebo třeba jiným kulturním stánkem do budoucnosti počítá. A tak
jsme se vrátili tam, kde to všechno začalo –
do Sokola.

Naše zdokumentovaná minulost, fotky,
kronika, plakáty, články aj. za 40 let, je k vidění na výstavě Očima generací na Zámecké půdě ve Středočeském muzeu od 27. 9.
až 15. 10. V rámci festivalu Očima generací, který se koná 15. 10., také ve Středočeském muzeu můžete vidět naše dvě představení: od 14 hodin Malé Kvítko s divadelní
hrou Záměna aneb o zlé paní Josefíně
a od 15.30 pohádku Koblížek na cestách.
Děkujeme všem dobrovolníkům, příznivcům, nadšencům a divákům za přízeň,
která za těch 40 let byla vrchovatá, a do dalších let přejme Kvítku, AŤ ŽIJE. 
l

Marie Bartulíková

Pozvánka na setkávání v Husově sboru
V neděli 11. září se konalo na farní zahradě Husova sboru ještě letní neformální
setkání a posezení u ohně, opékání výborných buřtíků, občerstvení. Zatímco
děti si vyráběly štíty, meče a husitské vlaječky a stavěly hrad Sion, dospělí hráli petangue a povídalo se o všem možném.
Přišli a strávili s námi odpoledne i první
porevoluční představitel města p. Vojtěch
Sedláček i současný p. starosta Jan Jakob
s rodinou, čehož si velmi vážíme. Večer,
když už se stmívalo, dětem se podařilo
hrad dobýt. I když se v Roztokách děje
spousta akcí a setkání pro občany, myslím, že i toto setkání na farní zahradě pa-

ŘÍJEN 2016

tří k těm, kam chodíme rádi a těšíme se
zase na další.
Nedávno začal nový školní rok, rozběhla se výuka na školách a stejně tak probíhají vedle pravidelných bohoslužeb
a biblických hodin v Husově sboru další
aktivity, na které vás srdečně zveme
n Každý

čtvrtek od 14 do 16 hod. – Kavárnička pro seniory, první čtvrtek
v měsíci zpívání s harmonikou
n První neděle v měsíci – nedělní škola
pro děti – malování, vyprávění, hry
a výlety po okolí

n Poslední

čtvrtek v měsíci od 20 hod. –
Klub Jeroným – večerní setkání mladých a střední generace nad Písmem,
rozhovory o palčivých otázkách současnosti, hledání odpovědí na témata
osobní i společenská

Husitská diakonie CČSH v Roztokách
působí již 15 let – nabízí pomoc osamělým,
nemocným a jejich rodinám a lidem v těžkých životních situacích. Vedle farářky působí kazatel a pastorační asistentka. Telefonní číslo na farní úřad: 220 951 051
l


Jarmila Kučerová

23

KULTURA

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o.

STÁLÉ EXPOZICE:

Zámek:
bydlel a úřadoval pan správce / Vrchnostenská správa panství. Nahlédněte, jak
a kde bydlel a pracoval vrchnostenský
úředník Lichtenštejnského panství na konci 18. století.
n Jak se jezdilo do Roztok na letní byt / Život v letovisku. Prostřednictvím vilových
interiérů poznáme životní styl „lufťáků“
druhé poloviny 19. století, a to včetně prezentované dobové módy.
Ateliér Zdenky Braunerové – otevřen
v měsících duben až říjen
n Stálá expozice malířky, grafičky, knižní
výtvarnice a organizátorky kulturního života. Vstup na časové vstupenky, rezervace
na tel. 233 029 060 nebo na e-mailu pokladna@muzeum-roztoky.cz, max. počet
osob ve skupině je 7.
n Jak

VÝSTAVY:
n do

30. 10. 2016: 23. LETNÍ KERAMICKÁ PLASTIKA – mezinárodní přehlídka
sochařské tvorby … Areál zámku
n do 15. ledna 2017: MALÁ VELKÁ AUTA –
Rudolf Kocourek představuje část své ži-

votní sbírky modelů 1/43: Ferrari, Ford
Mustang, Jaguar, Harley Davidson … Velká výstavní síň
n do 20. 11. 2016: OKO BERE, VOLE
PADNI aneb unikáty kartářského řemesla
… Galerie/Kabinet
… nechte se vtáhnout do světa karet – vyberte si z doprovodného programu k výstavě OKO BERE, VOLE PADNI:
n Komentovaná prohlídka:
9. 11. (10.00–11.00 hod.) poznejte unikátní
exponáty s našimi předními odborníky
na kartářství
n Karetní škola + turnaj:
22. 10. (od 12.30) Kladivo a zvon, Pokr, Prší
12. 11. (od 12.0) Mariáš, Trappola, Balanc –
doporučeno pro účastníky od 15 let, vstup
100 Kč, kapacita 30 osob, občerstvení zajištěno, pěkné ceny pro nejlepší
n Dílna výroby hracích karet – vyrobte si
vlastní balíček podle předlohy ze 16. století: 8. 10., 27. 10., 17. 11. (vždy od 10.00
hod.) – bez věkového omezení, vstup
70 Kč, kapacita 15 osob
Nutná rezervace míst! – pokladna@muzeum-roztoky.cz nebo tel. 233 029 060
AKCE:
n 15.

10. od 10.00 hod. – FESTIVAL SOUZNĚNÍ, očima generací – ARTová dílna,
tvůrčí čtení, koncert … Areál muzea
n 15. 10. - 3. MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE: komentované prohlídky
v 10.30, 14.00 a v 16.00; seznámení s unikátním bronzovým pokladem, poznejte
práci archeologů, odhalte šifrovanou cestu

k pokladu … Areál muzea + blízké okolí
n 23. 10. od 17.00 hod. – RENESANČNÍ
HUDBA A POEZIE … Historický sál zámku
PŘIPRAVUJEME:
n 9.

12. od 20.00 hod. – PĚVECKÁ POCTA ANTONÍNU DVOŘÁKOVI
Nenechte si ujít jedinečné vystoupení
sólistek opery Národního divadla v Praze,
sopranistky Simony Procházkové a altistky
Jany Sýkorové, které bude na klavír doprovázet rovněž člen Národního divadla Bronislav Procházka.

foto: Jan Šajbidor

Otevřeno: st–ne 10.00–18.00 hod.
V návštěvní době je otevřena kavárnička
„Pro Vás“.
Knihovna muzea otevřena: st 8.00–12.00
a 12.30–16.30 hod.
Vstupné: Ateliér ZB, Výstavy, Zámek –
základní 50 Kč, snížené 30 Kč, rodinné
(2 dospělí + max. 4 děti) 130 Kč.

Hlavním bodem programu budou Dvořákovy Moravské dvojzpěvy, které umělci nahráli na CD. Během večera zazní rovněž
árie a duety ze světových a českých oper,
na závěr nebude chybět vánoční hudba.
Akci pořádá Středočeské muzeum
v Roztokách u Prahy ve spolupráci s uměleckou agenturou RKM pod záštitou hejtmana Středočeského kraje.
Změna programu vyhrazena. Více informací na www.muzeum-roztoky.cz 
l

Středočeské muzeum žilo malířstvím a hudbou
Horké léto je minulostí. Co ale ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zůstává celoročně, je pestrá nabídka kulturního
vyžití nejen pro milovníky historie. Jako
tomu bylo třeba 17. září 2016, kdy vedle
stálých zámeckých expozic a aktuálně probíhajících výstav mohla veřejnost využít
pozvání na dvě zcela unikátní, přesto
v muzeu tradiční akce.
Tou první byl MALÍŘSKÝ PLENÉR
S ADÉLOU KARGER. Přestože se deštivé
počasí ze všech sil snažilo výtvarnému
umění pěkně „zatopit“ (zde od slova potopa – pozn. autora), na šestihodinový malířský kurz zaměřený na zachycení barev, linií
a světla v krajině dorazilo několik odhodlaných a víceméně osvědčených účastníků.
Nadšena z výsledků jejich snažení byla
i sama malířka Adéla Karger, pro kterou byl
plenér v Roztokách již třetím počinem.
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Další vsadili na jistotu sucha Historického
sálu, kde se nechali povznést koncertem
FILHARMONICKÉHO KOMORNÍHO
ORCHESTRU a jeho hostů – IVANEM
VOKÁČEM (violoncello) a EDITOU KEGLEROVOU (cembalo), který se konal

ve spolupráci s městem Roztoky a Nadací
Život umělce. Od melodicky těžších děl
Viktora Kalabise přes skladby „otce symfonie“ Josefa Haydna patřil závěr koncertu
Benjaminu Brittenovi, a samozřejmě několika vyžádaným přídavkům. Že se u nás
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filharmonici krásně zabydleli, o tom svědčí
i skutečnost, že šlo již o jejich 5. koncert
v prostorách zámku. Navíc umělecký vedoucí orchestru Vlastimil Kobrle slíbil, že
se na jaře orchestr zase vrátí – tentokrát

pravděpodobně i s houslovým virtuosem
Václavem Hudečkem!
Středočeské muzeum v Roztokách
u Prahy, p. o., si velice váží spolupráce
s Adélou Karger a Filharmonickým ko-

Městská knihovna informuje
Nabízíme vám výběr z nových knih, zakoupených do městské knihovny během
měsíce září 2016.
BELETRIE

Burchuladze, Z., Adibas
Clarke, S., Merde po evropsku
Holliday, L., Noc s Audrey Hepburnovou
Child, J., Můj život ve Francii
Křístek, V., Slon ve švestkovém sadu
Prokop, J. B., Zikmund Lucemburský
Steel, D., Country
Michie, D., Dalajlamova kočka
DETEKTIVKY

Kepler, L., Playground
Robinson, S., Hluboký hrob
Vondruška V., Jáchymovští démoni
NAUČNÁ

Milton, S., Minecraft : kniha tajemství pro
přežití

Suvorov, V., Poslední republika. 1. Proč Sovětský svaz prohrál druhou světovou válku?
Thomas, I., Šik jako Francouzka
PRO DĚTI

Lampard, F., Frankův kouzelný fotbal 1–5
Stará, E., Jak se Josífek s Jožinkou ztratil
a nevěděl o tom
Stuart, S. D., Povstání Herobrina 1–9 (ze
světa Minecraftu)
Informace o programu a mnoho dalšího
můžete zjistit osobně v knihovně, na plakátovacích plochách města či na webu
l
knihovna.roztoky.cz 
Za městskou knihovnu

morním orchestrem a moc jim touto cestou děkuje za vzájemné sympatie a chuť
l
pořádat další akce! 
Marcela Uhlíková

Navštívení krásy
ve Středočeském muzeu
Vážení příznivci literárně-hudebních
pořadů,
rád bych vás pozval na premiéru
pořadu z renesanční poezie a hudby,
který je pod názvem Navštívení krásy
připravován na neděli 23. 10. 2016
od 16 hodin. Pořad se uskuteční v Historickém sále Středočeského muzea.
Účinkují: Pavla Boloňská, Eva Hadravová, František Čejka a Rudolf Kvíz.
V hudební části programu vystoupí
soubor Alla Breve, který se dlouhodobě zabývá hudbou období renesance.
Úvodním slovem provede prof. Josef
Koutecký.
Vstupenky lze zakoupit v předprodeji
v obchodě Pasparty a rámy – Helena
Chvojková, Tyršovo nám. 380, Roztoky.
Jednotné vstupné činí 150 Kč. Program
je podpořen z grantu Města Roztoky.  l

Václav Pavlík

Mgr. Michal Špaček
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Bengt Ahlfors

POPEL A PÁLENKA
Komedie o třech dějstvích jednoho z nejpopulárnějších současných
skandinávských autorů v podání herců Náchodské divadelní scény
Příběh se odehrává v současných Helsinkách v jedné trochu pomatené rodině. Svérázná
paní plukovníková se rozhodne, že si urnu svého právě zesnulého manžela odnese ze
hřbitova domů, což vnukne jejím potomkům nápad, jak se zmocnit dědictví po otci.
.

Sobota 13. 11. 2016 od 19:30 hodin
Hotel Academic, Roztoky
Vstupné 100 Kč
Předprodej vstupenek
v recepci hotelu

Sobota 13. 11. 2016 od 15 hodin
Kongresový sál hotelu Academic,
Tyršovo náměstí 2222, Roztoky
S podporou grantu města Roztoky

ŘÍJEN 2016

Vstupné 80 Kč
Předprodej vstupenek
v recepci hotelu
Rezervace vstupenek
na tel. 606 893 292

ROZTOKY

Rezervace na 606 893 292 (pí Drdová)
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KULTURA
KULTURNÍ KALENDÁRIUM – ŘÍJEN–LISTOPAD
25. 5. – 1. 11.

XXIII. LETNÍ KERAMICKÁ PLASTIKA – mezinárodní přehlídka sochařské tvorby.

Středočeské muzeum, Roztoky

26. 8. – 20. 11.

Oko bere, vole padni – unikáty kartářského řemesla představuje muzeum v Roztokách.

Středočeské muzeum, Roztoky

So 15. 10.

Výstava modelové železnice – Vysočany a Libeň v Roztokách. Od: 10.00–17.00 hod.

Klubovna KŽM, Roztoky, 2. nádražní budova

So 15. 10.

Jak princ k rozumu přišel – loutkové představení pohádky. Od: 14.00 hod.

Areál zámku Úholičky

Ne 16. 10.

Švec Matěj a zakletý mlýn – hraná pohádka, divadélko Ingrid Chrastinové. Od: 16.00 hod.

CVA Kino Velké Přílepy

St 19. 10.

Setkání se spisovatelkou PhDr. Marií Formáčkovou. Od: 19.00 hod.

Galerie domu U Korychů

Pá 21. 10.

Sbírka pro humanitární pomoc pro Diakonii Broumov. Od: 15.00– 7.00 hod.

Církev československá husitská, Roztoky

So 22. 10.

Mozaikování – kámen a oblázky, více na www.roztoc.cz Od: 14.00–18.00 hod.

Ateliér Puchmajerova 1555, Sdružení Roztoč

Ne 23. 10.

Kudy cesta do pohádky – Liduščino divadlo. Od: 15.00 hod.

Divadélko Kvítko, předsálí Sokol, Tyršovo
nám., Roztoky

Ne 23. 10.

Navštívení krásy – renesanční poezie a hudba. Od: 16.00 hod.

Středočeské muzeum, Roztoky

Pá 4. 11.

Malý princ – od 15.00, 17.00 hod. Tohle je náš svět – od 19.00 hod.

Kino Velké Přílepy

So 5. 11.

Country bál s kapelou Klikaři. Od: 20.00

Hostinec Na Růžku, Žalov

Ne 6. 11.

O Sněhurce – Divadlo v kufru. Od: 15.00 hod.

Divadélko Kvítko, předsálí Sokol, Tyršovo
nám., Roztoky

Čt 10. 11.

Koncert Martina Maxy se skupinou. Od: 19.00 hod.

CVA Kino Velké Přílepy

Ne 13. 11.

Pohádka o třech čunících – Divadélko Před branou. Od: 16.00 hod.

CVA Kino Velké Přílepy

Ne 13. 11.

O chytré princezně – divadlo Pohádka. Od: 15.00 hod.

Hotel Academic, Roztoky

Ne 13. 11.

Popel a pálenka – komedie o třech dějstvích. Od: 19.30 hod.

Hotel Academic, Roztoky

Ne 13.11.

Svátek světel. Více na www.roztoc.cz

Bude upřesněno

Út 15. 11.

Stínové divadlo – komiksová dílna. Více na www.roztoc.cz Od: 10.00 hod.

Ateliér Roztoč, Puchmajerova 1555, Roztoky

Ne 20. 11.

Minimax a mravenec – Divadlo KaKá Od: 15.00 hod.

Pá 25. 11.

Snoopy a Charlie Brown – od 15.00 hod. a 17.00 hod.
Záznam koncertu BBC Symphony orchestra od 19.00 hod.

Divadélko Kvítko, předsálí Sokol, Tyršovo
nám., Roztoky

So 26. 11.

Kichten lito – kuchyňská litografie – komiksová dílna, více na www.roztoc.cz Od: 10.00 hod.

Ateliér Roztoč, Puchmajerova 1555, Roztoky

Já se tam vrátím – poezie a hudba autorů Českomoravské Vysočiny. Od: 17.00 hod.

Středočeské muzeum, Roztoky

Výstava fotografií Stanislava Boloňského „Svět je krásný“.
Otevřeno úterý, středa a čtvrtek, do 15. listopadu 2016

Galerie Orchidea - obecní knihovna
Horoměřice

Ne 27. 11.

Zveme vás
na
seminář
Zveme
vás
Zveme
vás
na
seminář
10. 11. 2016, od 18 do 20.00 hod.
na seminář

Kino Velké Přílepy
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Kouzlo
rozumíme?“ Začněme u sebe a podívejme se pod
Kouzlo
vzájemného
pokličku,
ukrývá
jednoduchá
jejichž
Také sikterá
kladete
otázku:
„Pročporozumění
si pravidla,
někdy málo
Business & Profesional Women Praha II

dodržováníZačněme
nám pomůže
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příjemné
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otázku:
„Proč zázemí.
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rodinné
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pokličku,
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jednoduchá
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rozumíme?“
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„vykouzlit“
příjemné
pokličku,
která
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zdarma
Přednášející:
Iva jejichž
Gallová
dodržování nám pomůže „vykouzlit“ příjemné
rodinné nebo pracovní
zázemí.
Vstup zdarma
Přednášející: Iva Gallová
Vstup zdarma
Iva Gallová
Místo konání: MěstskáPřednášející:
knihovna,

Jungmannova 966, Roztoky 252 63
Místo konání: Městská knihovna,
V případě zájmu966,
prosíme
o potvrzení
Jungmannova
Roztoky
252 63
Místo
konání:
Městská knihovna,
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Jungmannova
Roztoky
252 63
V případě zájmu966,
prosíme
o potvrzení
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účasti na e-mail: lenka.svecova@bpwcr.cz

Spolupracujeme s:

MĚSTO
ROZTOKY

Spolupracujeme s:
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ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Školní okénko
Vážení rodiče, tak už to zase
„všecko frčí na plný pecky“ –
výuka, exkurze, výlety, kurzy
plavání, seznamovací – adaptační program pro prvňáčky
a šesťáky, školení k inkluzi pro
pedagogy, turistický kurz atd.
Celá škola je až po střechu naplněna dětmi, takže se letos několik speciálních učeben opět
změnilo na kmenové učebny
tříd. V říjnu také začaly pod vedením učitelů či externistů pracovat školní kroužky. O objevných cestách s kroužkem
Putování si přečtěte níže.
Polovina učitelského sboru
již byla proškolena k tématu
„inkluze – společné vzdělávání
ve školách“. Není to však pro
nás nic neznámého, protože
naše škola již společné vzdělávání praktikuje několik let. Někteří učitelé navštívili na téma
inkluze i besedu V. Klause ml.,
která proběhla v pronajaté zasedací místnosti školy, aby si
poslechli na inkluzi i opačný
názor než ten ministerský.
A co v tomto školním roce
pro Vás chystáme? Jako vždy
bude v prosinci Den otevřených
dveří, v lednu či únoru školní
ples, projektové dny pro rodiče
uspořádané individuálně jednotlivými třídami a samozřejmě na jaře Vás pozveme na školní akademii. Školní sportovní
liga již také začala, tak snad
na výzdobu chodeb přibudou
i nějaké ty poháry. Děti čeká samozřejmě mnoho krásných
akcí i se školní družinou, tak
o tom snad již příště. Na čtenou
l
v měsíci listopadu se těší 
Věra Zelenková

Adaptační programy
pro 1. a 6. ročníky
Abychom ulehčili našim prvňáčkům vstup do školního prostředí a šesťákům přechod
z prvního stupně na druhý, připravili jsme pro ně letos adaptační programy. Během nich
mají děti možnost se hravou
formou více poznat mezi sebou
i se svými třídními učiteli. Také

ŘÍJEN 2016

se učí spolupracovat a lépe rozumět jeden druhému. Zároveň se naučí nové hry a zažijí
i spoustu legrace. Některé programy již proběhly, na jiné třídy se teprve těšíme v následujících dnech. 
l

K. Trnková, A. Tomanová,
A. Vojtíšková

Výstava a festival
Očima generací
V rámci mezigenerační výstavy
výtvarných a literárních prací
dětí Středočeského kraje nazvané „Očima generací – Souznění“, zahájené 27. 9. ve Středočeském muzeu v Roztokách,
se budou prezentovat i žáci ze
4. A. Výstava přináší různorodé pohledy na vztahy mezi generacemi, mezi vrstevníky
i v rodině. Čtvrťáci vytvořili
několik výtvarných a literárních prací, které jsou součástí
výstavy Souznění, Štěstí, jak je
vidím já a Vzpomínky. V rámci
festivalového dne 15. 10. proběhne i autorské čtení literárních prací žáků 4. A.
Výstava je přístupná v době
provozu Středočeského muzea
v Roztokách v galerii Zámecká
l
půda a potrvá do 15. 10. 
M. Bartulíková

Archeology pod Řípem

V pondělí 12. září jsme měli jedinečnou možnost stát se na jeden den archeology. Odjeli
jsme do Ledčice pod Řípem,
kde na nás již čekalo několik
různých stanovišť, kde jsme
pod dohledem opravdových
archeologů odkrývali dva hroby. Našli jsme keltského bojovníka a slovanského zemědělce,
i mnoho předmětů z jejich pohřební výbavy. Brousili jsme
kamenné sekyrky a kostěné
nože, drtili obilí, vyráběli nádoby z hlíny, pracovali s přístroji a vytvářeli model krajiny
na úžasném 3D pískovišti.
S vedoucími skupin byla legrace a moc nás práce bavila. Venku bylo pořádné horko a my
pošilhávali po bazénu, kde se

provádí instruktáž podvodní
archeologie. Jenže den byl moc
krátký a my museli stihnout
autobus, který má zastávku až
na návsi. Bylo to výborné,
l
a snad i ještě lepší. 

a po prohlídce opevnění jsme
zalezli do sucha. Venku se převalovaly mraky, poprchávalo,
ale my hospodařili ve věži –
svačili jsme, vyprávěli jsme si
pověsti, četli a pracovali jsme,
škrábali jsme se nahoru a zase
dolů, obědvali jsme a užívali si,
že hrad je náš. Venku konečně
vysvitlo sluníčko a my vyrazili
po příkré cestičce mezi sady
do nedalekých Libochovic.
Cestou jsme hledali čertí jámy,
draka a švestky, kterých tu bylo
kolem spousta (stejně tak i srnek a zajíců, zkrátka je to
opravdu Zajícův hrad). V Libochovicích na nádraží jsme
chvilku čekali na vláček a v Lovosicích jsme stihli rychlík –
zkrátka se nám vše vydařilo.  l

Třída 4. A a 5. D

Naše první letošní
putování
Na naše první letošní putování
jsme se sešli již o hodinu dříve,
než je obvyklé. Byla skoro ještě
tma, taky to vypadalo, že každou chvíli začne pršet. V Podmoráni přistoupil Vojta a čekala nás dlouhá cesta vlakem až
do Lovosic. Tam jsme přestoupili do vláčku a zamířili k Házmburku. Marně jsme ho hledali na obzoru, vršek kopce
zmizel v mracích. Nad Slatinou
se převalovala mlha a jen těžko
se daly vytušit mohutné hradby
hradu nad námi. Jak jsme stoupali nahoru, citelně se ochladilo a začalo pršet. Byli jsme ten
den na hradě sami. Dostali
jsme klíče od Bílé věže

Poutníci z kroužku Putování

Jídelna ZŠ nabízí práci

Školní jídelna při ZŠ hledá kuchařku a pomocnou sílu do kuchyně. Nástup možný ihned.
Kontakt: Michaela Labutová,
tel. 797 979 107, e-mail: michaela.labutova@zsroztoky.cz.  l
INZERCE

Zveme Vás na

COUNTRY BÁL
s kapelou

Petr Vodrázka - kytara
Jaroslav Kasalický - kytara
Petr Marek - baskytara
Jaroslav Drda - housle
Jaromír Chaloupek - banjo
Michal Jirán - bicí
Petra Drdová - flétna
a

Vladka Drdová - zpev
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V Lexiku již chystáme nabídku na rok 2017
V lednu 2017 začne další běh pro zájemce, kteří se chystají profesionálně starat
o děti, otevřít si vlastní vázanou živnost, dětskou skupinu doma či ve školkách
i firmách. Přípravný vzdělávací program na zkoušku Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky bude opět probíhat formou dálkového studia
e-learningem a formou prezenčních dnů. Úspěšnost u zkoušky nás těší, protože
je i důkazem velmi kvalitní přípravy, kterou právě přípravný kurz nabízí. Předběžní zájemci na leden se mohou hlásit již nyní.

Příprava na víceletá gymnázia

Příprava na víceletá gymnázia začne v listopadu 2016, a to v termínech čtvrtek, pátek a soboty. Čtvrtek je již obsazen. Přihlaste své děti již nyní, kapacita míst je
z důvodu kvality výuky opět kapacitně
omezena. Výuka poběží až do dubna 2017.

Cizí jazyk, doučování,
příprava k maturitě
Jazykové kurzy jsou v plném proudu, některé jsou již obsazené…Nicméně těm,
kterým zápis utekl, ještě nějaké to místečko
můžeme poskytnout… Doučování školáků

ani přípravu na maturitu nenechávejte
na poslední chvíli a raději volejte včas,
abyste předešli stresu dětí před zkouškou či
vysvědčením.

Naučte se práci s médii
či pro média
Oblíbený novinářský tábor pro děti chystá
v roce 2017 další pokračování na téma
„věda a technika“.
Ale také pro dospělé zájemce o novinařinu
nabídneme v příštím roce kurzy mediálních studií.

Chcete se naučit psát články do novin?
Rádi byste prosadili vaši firmu ve sdělovacích prostředcích? Máte chuť mluvit na kameru či mikrofon? Zapojte se do programu Základy redakční práce, Mediální
obraz organizace, Krizová komunikace
s médii. Studium probíhá především formou dálkového studia, ale i praktických
prezenčních dní.

Dárkové poukazy

Všechny naše aktivity nebo jejich část můžete věnovat svým blízkým k výročím či
pod vánoční stromeček prostřednictvím
dárkového poukazu, který vám vystavíme
v ceně podle vašich požadavků.
Více na www.lexik.cz i na facebooku.
V případě jakýchkoli dotazů pište na
info@lexik.cz nebo volejte na
l
739 034 000, 739 035 000. 
Za kolektiv Lexiku
Lenka Červenková

Pozvánka na cykly dílen

Zprávy ze Sdružení Roztoč

STÍNOVÉ DIVADLO – KOMIKSOVÁ
DÍLNA

Týden pro inkluzi – 5. ročník

15. října od 10.00 v ateliéru Roztoč,
Puchmajerova 1555
Stínové divadlo je více spjaté s asijskou
kulturou, především pak s čínským
a indonéským divadlem. Inspirujeme se
strašidelnými příběhy, ale i tradičními
pohádkami z Asie nebo Afriky.
Vytvoříme plošné vyřezávané loutky
a k tomu box pro stínové divadlo. Ve zbylém čase budeme pracovat na skečích
s loutkami. Dílnu lektorsky povede
Markéta Stará.
Počet míst je omezen – rezervujte si je,
prosím, na roztoc@roztoc.cz

MOZAIKOVÁNÍ –
KÁMEN A OBLÁZKY
22. října od 14.00 v ateliéru Roztoč,
Puchmajerova 1555
Dílna pro dospělé a děti. Jako materiál
nám poslouží kameny, kamínky a oblázky.
Dílnu povede lektorka MgA. Magdalena
Kracík Štorkánová, která se od roku 2000
systematicky zabývá mozaikou v praktické i teoretické rovině.
Počet míst je omezen – rezervujte si je,
prosím, na roztoc@roztoc.cz
do 18. října 2016. 
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Týden pro inkluzi pořádá organizace Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s.,
ve spolupráci s pedagogickými fakultami
od 17. do 23. října 2016. Smyslem této celorepublikové akce je podpořit začleňování
dětí se znevýhodněním do běžných škol
i do mimoškolních aktivit. Týden dává
prostor pro společné zážitky, které mají
přispět k poznávání odlišností a podpořit
vzájemný respekt a toleranci.
K Týdnu pro inkluzi se mohou připojit
a uspořádat vlastní aktivitu nejen školy, ale
i mimoškolská zařízení, rodičovské iniciativy, organizace či veřejné instituce a média. Mezi spolupracující subjekty tento rok
patří kromě pedagogických fakult například Městská knihovna v Praze, organizace
Rodiče za inkluzi, Amnesty International,
Liga lidských práv, Nadace Open Society
Fund, Gymnázium Jana Keplera, sdružení
Agapo, kino Aero nebo Česká televize. Záštitu nad akcí převzala ministryně školství,
mládeže a tělovýchovy.
V průběhu celého týdne budou probíhat
na různých místech České republiky
workshopy, přednášky, diskuse, promítání
filmů, kroužky pro děti a společné aktivity
ve školách.
Sdružení Roztoč se připojuje k Týdnu
pro inkluzi pořádáním svého kurzu Mozaikování, který proběhne v sobotu 22. říj-

na v Roztokách. Na akci jsou pozváni žáci
a jejich rodiče ze základní školy a dvouleté
praktické školy Roosveltova v Praze.
Více informací lze najít na:
l
tydenproinkluzi.cz 
Mgr. Anna Kaucká

koordinátorka,
Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s.

Rozhovor s Anežkou Konečnou

Prostřednictvím jedné z lektorek bych
chtěla představit nový folklorní kroužek
„Roztoč Kolečko“, který od letošního
roku vede Anežka Konečná a Pavla Neuhöferová.
Pavla Neuhöferová maturovala na taneční konzervatoři Duncan centre, v současné době studuje pantomimu na taneční
katedře HAMU. Věnuje se divadlu a tanci,
působí v improvizační skupině Pa.Le.Ťác.I.
V Roztokách vystupovala na divadelním
festivalu Tichý Jelen ZÁŘÍ, ve dvou představeních – BarRock a NeBuď vajco.
Dotazovanou je Anežka Konečná.
S touto lektorkou jste se již v mohli setkat
na roztočím příměstském táboře Prázdniny na stepi nebo na Zahradní slavnosti,
kde měla s kapelou koncert.

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

ŠKOLY, ŠKOLKY etc.
K čemu se snažíte děti, v rámci kroužku,
vést?
Oba naše kroužky (skupinka předškolních
dětí a mladších školáků) by měly být setkáváním, kde se tančí, skotačí, zpívá, výská,
fantazíruje, učí se, hraje, křičí se, ale kde je
také občas úplné ticho. Já i Pája bychom
chtěly děti podporovat v jejich přirozené
hravosti, fantazii a chuti učit se – to je tematicky vedeno příběhy z každodenního života a náměty z oblasti lidové kultury.
Proč je pro vás osobně folklor důležitý?
Folklor jsou písničky, tance, říkadla, muzika, vyprávění, lidi. Bez něho to na světě pro-

stě nejde. Já s ním žiju už dlouho a moju
dušičku z velké části trýzní i těší ty smutné
a veselé písničky, které tak moc pojmenovávají to naše člověčí žití.

folklorního Mejdla (to je taková velká párty,
nejbližší bude 1. 10. ve Studiu Alta), přípravě výstavy autorského výtvarného projektu,
vaření a ták…

Čemu se v současné době věnujete?
Paniučitelkování na gymplu (Výtvarná výchova), hraní s klezemrovo-cigošskou kapelou, přípravě velikého koncertu folklorního
souboru, kam jsem chodila odmalička až
skoro dosud (hraju v cimbálce a vedu zpěvačky), dalším milým hudebním aktivitám
(duo se ségrou, uskupení s výtečnými
folklorně naladěnými dívkami z Prahy, samostatné hudební tvorbě atd.), organizaci

Prozradíte nějaké Vaše plány do budoucna?
Udělat dětem z folklorního kroužku hezkou
vánoční besídku, založit duo s beatboxerem
(jako fakt), vymyslet a realizovat takový kabaret (ale to je ještě tajný) a už konečně
l
smontovat tu komodu… 
Kateřina Korychová

Ve Václavce zase jedééém
Léto v Hlídání Václavka celkem uteklo. Užili jsme zahradu, procházky, výlet
od ZOO i koupání v bazénu. Bylo otevřené takřka celé prázdniny a hlídání využili stávající i loňští klienti i jejich starší sourozenci. Což jsme moc rády!

A bylo 1. 9., otevíráme 7. rokem, a přišli
nám nováčci. Pomalu se rozkoukávají a zapojují do všech činností. Denně s dětmi
cvičíme, zpíváme s kytarou, učíme se básničky, povídáme si nad tematickými celky
a každý den si něco vytvoříme. Vždycky
říkáme, kdo chce, půjde ke stolečku si něco
namalovat a hrnou se tam všichni:) Děti
do ničeho nenutíme, hlavně nové děti si
více hrají a zkoumají pro ně nové prostředí
a do činností se zapojují spontánně a postupně. Denně jsme venku – za celé léto
snad nepršelo? – chodíme na procházky
po okolí s naší yorkšířicí, kterou děti milují,
dostaneme se i na žalovské hřiště, hřiště
u Sokolovny nebo do hájku Pod Vinicemi.
Na přilehlém poli Na Vrškách sledujeme

průběh ročních období, zaběhneme
do úvozu, děti milují louku na Třešňovce,
která je nyní perfektně posekaná. Jen je to
bohužel „psí louka“, takže procházka je slalom mezi psími výkaly – kdo nehlídal deset rozběhaných mrňousků nepochopí –
a botičky pak musejí čekat na rodiče před
školkou...
Těšíme se na práci na tématech – nyní si
povídáme o hmyzu, následovat bude téma
separace a pak už naskočí podzim a s ním
spoustu informací o přírodě a sběr přírodního materiálu. Denně si na ranním kroužku připomínáme zásady chování ve školce,
máme stanovená pravidla na magnetických kartičkách, která si děti rychle osvojují a samy vyžadují na ostatních.

Plánujeme návštěvu výstavy modelů autíček na Zámečku, kde nám vždy ochotně
připraví program adekvátní věku dětí, pojedeme na výlet, do divadla a 3. 10. Připravíme Zahradní seznamovací motýlí dílničku, kde se rodiče seznámí, děti něco
malého předvedou a společně si ozdobí
svou tašku do školky.
Druhé zářijové pondělí začínáme opět
plavat ve Via Vestře a koncem září vypuknou úterní exkurze na farmu ke koním,
kde máme vždy zajištěný program se seznámením s koňmi, pak děti koníka vyčistí, ustrojí a každé se za odměnu sveze.
Ve školce máme ještě pár volných míst,
přibíráme děti i během roku v režimu od jednoho dopoledne po celotýdenní provoz, více
na webu www.hlidanivaclavka.webnode.cz.
Těšíme se na vás, návštěva po domluvě možná kdykoli od 8 do 16 hod. 
l
Mgr. Irena Čermáková

INZERCE

HLÍDÁNÍ VÁCLAVKA
PRO DĚTI OD MALIČKA FORMOU ŠKOLKY
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

HLÍDACÍ AGENTURA
VÁCLAVKA
HLÍDACÍ TETY K DĚTEM K VÁM DOMŮ
POHLÍDÁME, PŘEVEDEME, USPÍME :-)

STÁLE NABÍRÁME
NOVÉ TETY A CHŮVY DO RODIN!
Příležitost pro studentky, mámy na mateřské,
aktivní babičky a další.
Přivýdělek jistý, na dohodu nebo ŽL.

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

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

tel.: 607 863 259

tel.: 607 863 150
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Roztočtí taekwondisté na soustředění v Jizbicích
Krásným a rozhodně záživným zakončením prázdnin pro naši roztockou školu
Taekwon-da byla možnost strávit ho na soustředění v RS Jizbicích pod Blaníkem.

Celý týden jsme na sobě tvrdě pracovali,
posilovali svou kondici a sebejistotu a ani
naše psychika a vědomosti nezakrňovaly.
Více jsme upevnili vztahy mezi sebou
i s našimi trenéry. Ti s námi byli, jak sami
říkali, velmi spokojení a s velkou radostí
a ochotou nás učili každý den něco nového. Ať už se jednalo o nové obtížnější techniky, sestavy či kombinace obranných
i útočných technik, které jsme použili v nejednom nácviku na skutečný boj v ringu.
Do programu soustředění byla zařazena
i celotýdenní týmová soutěž zahrnující
jak jinak než pohyb a zábavu, ale i podněcující naši kreativitu. Mezi disciplíny patřilo mnoho různých štafetových závodů,

střelba ze vzduchovky, sestavení pokřiku
naší školy, vymyšlení divadelního představení a další podobné, mnohdy úsměvné, úkoly. Také jsme v rámci večerních
programů uspořádali turnaje v ping-pon-

gu, kostkách nebo páce. A určitým způsobem relaxace, kterou si každý z nás plně
zasloužil, byl, kromě volna v průběhu
dne, středeční celodenní výlet do Čechtic.
Všichni jsme přesvědčení, že díky tomuto
nelehkému, ale rozhodně velice prospěšnému soustředění se nám povedlo odhalit
naše nejrůznější schopnosti a zjistit, jak
na tom skutečně jsme. Každý z nás měl ze
sebe a z práce, kterou za těchto náročných
osm dní odvedl, opravdu velice dobrý pocit.
Nesmírně jsme si poslední prázdninový
týden užili a tímto článkem bychom všichni chtěli moc poděkovat našim trenérům
za jejich nadšení, snahu a trpělivost
a za společně strávený čas se spoustou legrace, zábavy a sportovních zážitků. 
l
Za Kwang Myong
Katka a Matyáš Kohoutovi

Taekwondo – závody Moravia Open
A trenéři musejí vzápětí navázat na článek
oddílového soustředění, neboť stmelení
kolektivu a především skvělá fyzická příprava a zodpovědný přístup zúčastněných
členů oddílu k opravdu náročným tréninkům přinesl své ovoce.
O víkendu 23. až 25. 9. jsme se v rekordním
počtu 15 závodníků zúčastnili závodů Moravia Open v Ostravě. Zorganizovat akci výjezdu do naprostého neznáma na konec republiky vlakem nebyla snadná akce, ale děkujeme
rodičům, že nám věřili a děti nám svěřili.
Tyto závody se pořádají teprve třetí rok,
ale jsou v této republice mimořádné v tom,
že je zde nejen četná zahraniční účast, ale
z poloviny jsou tyto závody zaměřené pro
nejmladší závodníky nebo pro ty, kteří ještě třeba nedělali žádné zkoušky. Také samozřejmě i pro ty s vyššími pásky, ale kteří
teprve začínají s bojem a vlastně ani nevědí, zda to vůbec chtějí dělat, či nemají žádné zkušenosti. A zde byly závody právě

přizpůsobené jinými pravidly než republikové soutěže, a to tak, aby si převážně junioři s nižšími pásky a především malé děti
zasoutěžily a získaly zkušenosti, které je
připraví pro soutěže v budoucnosti.
Samozřejmě zde byly také závodníci
běžných republikových soutěží, reprezentanti a závodníci několika zemí, se kterými
se potkáváme na mezinárodních závodech.
Takže prohra našeho závodníka (Vojty
Šturma) s juniorským mistrem světa
z Ukrajiny opravdu nebyla ostuda.
A jaké tedy byly naše výsledky? No prostě skvělé!
15 závodníků – 8 zlatých medailí, 2 stříbrné a 2 bronzové.
Bylo možné závodit v tulech (technických
sestavách), v matsogi (boji) a speciálních
technikách (přerážení ve výskoku).
Ne všichni závodníci se účastní věch disciplín, ale naši svěřenci závodili nejméně
ve dvou disciplínách.

n Matyáš

Kohout – tuly – 1. místo
Bromovský – tuly – 1. místo
n Kateřina Kohoutová – matsogi – 1. místo, tuly – 3. místo
n Anička Lebedová – matsogi – 1. místo
n Tomáš Geiger – speciální techniky –
1. místo
n Vendulka Záhorská – tuly – 2. místo
n Honzík Lebeda – tuly – 2. místo
n Adéla Šveňková – matsogi – 3. místo
n Viky Pyzh – tuly – 1. místo, speciální
techniky – 1. místo, matsugi – 1. místo
A jako bonus si Viky Pyzh odvezla pohár
za nejúspěšnější žákyni!
n Petr

I ti závodníci, kteří se neumístili, odvedli
skvělé výkony. Děkujeme tímto všem
za skvělou reprezentaci oddílu. 
l

Taekwon

Anna Pösingerová st.

Co nového v tenisovém areálu na Žalově?
Tak nám na Žalově opět stojí hala, což pro
nás znamená zase půl roku tenisu pod střechou. Sice nám bude chybět pohled
na modré nebe, ale má to i své výhody –
nevadí nám déšť, nevadí nám sníh, nevadí
nám tma – hrát můžete přijít ve všední dny
od 8 do 22, o víkendu od 9 do 21 hod.
Jelikož odpoledne trénují děti z tenisové
školy, tak volné hodiny jsou hlavně dopoledne, večer a o víkendu (rezervace na 77513-16-13).
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Po loňském úspěchu se i letos můžete těšit
na oslavu anglosaského svátku HALLOWEEN, která proběhne v sobotu 29. 10.
odpoledne, tak určitě dorazte – připravíme
atrakce pro děti, podzimní dobroty, chutné
drinky a mnoho dalšího.
Tenisovou nereligu dětí i dospělých letos
nahradí SERIÁL PĚTI TURNAJŮ, které se
budou konat vždy první víkend v měsíci
(první turnaj bude 5. 11.). Turnaje budou
hodnoceny i samostatně, ale body se bu-

dou počítat do žebříčku, z něhož vzejde
celkový vítěz jednotlivých kategorií. Koncem listopadu nebude chybět ani ŽALOVSKÝ WIMBLEDON VE ČTYŘHŘE.
Tenisem se snažíme zlepšovat fyzickou
i mentální kondici dětí i dospělých, podporovat jejich zdravou soutěživost a v neposlední řadě nabízíme možnost seznámit se
l
s novými zajímavými lidmi. 
Barevný vstup do podzimu přeje
Jan Šrámek

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

SOUKROMÁ INZERCE
n OFFICE

365 + APPLE podpora – sháním šikovného konzultanta na práci v Office 365
a na běžné užívání počítače
Mac (Apple). Jde mi o občasnou podporu a konzultace.
Dobrá odměna. Děkuji.
Tel. 777 140 410
n Prodám nový malý motocykl
zn. Kentoya Twin cup 50 4T
zakoupený květen 2016 za
15 000 Kč (pův. cena 18 000 Kč).
Tel. 607 547 200, 723 909 806
n Prodám 5 ks přímotopů zn.
Sencor (i jednotlivě) po 500 Kč,
používané 1 sezonu. Prodám
novou klec na křečka i s příslušenstvím za 450 Kč.
Tel. 605 501 925
n Výuka AJ, FJ. Tel. 792 239 426
n Prosím, kdo přenechá nebo
odprodá zahrádku v zahrádkářské kolonii, ul. Třebízského.
Tel. 607 700 633
n Hledám podnájem bytu 1+1
nebo 1+kk, poblíž Tyršova
nám. nebo koupím.
Tel. 739 082 032
n Koupím automobil jakékoli
značky a stáří. Platba ihned.

Formality s převodem zařídím.
Vůz zakoupím bez záruk.
Tel. 721 473 314 (nonstop)
n Koupím pozemek v Roztokách nebo okolí do 1000 m2.
Zaplatím v hotovosti.
Tel. 601 273 404
n Koupím nemovitost určenou
k rekonstrukci v Roztokách
a okolí. Platba ihned v hotovosti. Tel. 721 533 063
n Koupím byt 2+1, 3+1 v Roztokách. Tel. 737 184 263
n Rodina se 2 dětmi hledá podnájem v Roztokách.
Tel. 602 155 656
n Hledám paní na pomoc při
úklidu domácnosti 1x týdně.
Tel. 775 151 946
n Včelí med přímo od včelaře obdržíte ve Vidimově ul. č. 607,
Roztoky, vhodné předem zavolat,
možno i večer. Tel. 220 911 665
n Město Roztoky hledá na vedlejší pracovní poměr, případně
smlouvu o dílo, účetní se zkušeností s účtováním bytového
hospodářství. Nástup dohodou.
Více informací na tel. čísle
l
220 400 237 

BAREVNÝ TISK
2,50 Kč/A4

Středočeské muzeum
v Roztokách u Prahy, p.o.
Zámek č.1
přijme pro ranní směnu uklízečku
Požadujeme:
spolehlivost, fyzickou zdatnost.
Nástup dle dohody.
Platové podmínky
dle mzdových tarifů.
Bližší informace na čísle
233 029 019 nebo 728 044 449,
p. Vágner,
případně e-mailová adresa:
technik@muzeum-roztoky.cz

AKC

E

Cena bez DPH

PRODEJ rodinného

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

Platí od 100 ks A4
Dodání 3 pracovní dny

ŘÍJEN 2016

Mgr. Filip Tretiník
realitní makléř

608 055 943
ﬁlip.tretinik@re-max.cz
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NEJLEVNĚJŠÍ
ZIMNÍ PNEU V OKOLÍ
Prodej Pneu a Disků za internetové
ceny se zázemím kamenného obchodu!
Povinná zimní výbava
zimní pneu od 1. 11. 2016 – 31. 3. 2017

PNEUSERVIS: +420 220 911 128
AUTOSERVIS: +420 233 910 042
PRODEJNA: +420 220 515 853
AUTO HOUSER s.r.o., Přílepská 1233, ROZTOKY
Prodej pneu a disků za internetové ceny!

www.superpneu.cz

www.autohouser.cz

