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Jste vstřícní,
ﬂexibilní
a nebojíte se
fyzické práce?

Staňte se součástí týmu na naší prodejně
v Horoměřicích
Hledáme nové kolegy a kolegyně
na plný i částečný úvazek:

Prodavač – Pokladní (m/ž)
Zástupce vedoucího prodejny (m/ž)

Nabízíme:
• od počátku zajímavé mzdové ohodnocení
• propracovaný systém zaučení
• příjemnou pracovní atmosféru v motivovaném týmu
• jisté zaměstnání na dobu neurčitou v rychle se
rozvíjející společnosti
• 2 dny v týdnu volné
• možnost kariérního růstu
• elektronickou evidenci docházky

Příprava na budoucí úkoly:
V rámci našeho dvoutýdenního tréninkového programu
Vás připravíme na Vaše budoucí úkoly a poskytneme
Vám důkladné zapracování, které probíhá pod
vedením zkušeného kolegy – interního trenéra.

KARIÉRA VE SPOLEČNOSTI LIDL ČESKÁ REPUBLIKA

Vzbudili jsme Váš zájem?
Podrobnější informace najdete na
webových stránkách http://kariera.lidl.cz,
přes které nám také můžete poslat
svůj životopis.
Tak neváhejte
a kontaktujte nás!
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Je po volbách.
Zaplať pánbůh
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Myslím, že se mnoha lidem po skončení volebního šílenství ulevilo, bez ohledu na výsledky
voleb. To vypjaté období nikomu nesvědčí.
Kandidáti jsou v neustálém zápřahu, voliči vášnivě debatují v hospodách nebo si vyměňují
informace na sociálních sítích. Všudypřítomní
pomlouvači a závistníci prožívají pravé orgie,
protože kdy jindy lze na někoho hodit s takovou rozkoší anonymně špínu?
Oddechli si i pracovníci městského úřadu, protože administrativa
kolem voleb je obludná. Při souběhu obecních a senátních voleb
trojnásob. Hlasovací lístky pro Roztoky a obce pod ně spadající
zaplnily celou zasedací místnost úřadu. Téměř všichni, kdo na úřadě mají ruce, se podíleli na jejich roztřídění, vložení do obálek
a distribuci, následně ještě seděli dlouhé hodiny v okrskových volebních komisích. Díky jim jsme přípravu a průběh voleb zvládli
velmi dobře.
Výsledky jsou sečteny, vítězové slaví, poražení smutní. Přál bych si,
aby poražení hledali vinu za svoji prohru především u sebe a aby se
vítězové nenechali svým triumfem zaslepit.
Je těžké přiznat si porážku. Všichni máme tendenci pokládat své
názory za jediné správné a nechápeme, jak si někdo může myslet
něco jiného. Hledáme za tím nějaký postranní úmysl, nekalý cíl.
A v případě vítězství máme sklon pohlížet na poraženého soupeře
svrchu. Pocit moci je tak opojný…
Snad noví zastupitelé, ať už budou sedět na židlích koaličních nebo
opozičních, naleznou dostatek pokory a vzájemného respektu a budou svoji úlohu plnit důstojně a zodpovědně. Naše město to potřebuje.
Jaroslav Drda
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Předně mi dovolte, abych
ještě jednou poděkoval
všem voličům, kteří přišli
ke komunálním volbám.
Zvláště pak děkuji těm, kteří volili kandidátku TOP 09 a nezávislých pro
Roztoky a Žalov. Volební výsledky jsou pro
nás velkým závazkem do budoucna.

Koaliční jednání

V rámci povolebního vyjednávání a po vyslechnutí představ možných koaličních partnerů jsme se rozhodli navázat na úspěšnou
spolupráci z předchozího volebního období
a pracovat v koalici ve stejném složení
TOP 09, Sakura a ODS.
Podařilo se nám uzavřít koaliční smlouvu,
v níž jsme se dohodli zejména na programových detailech. Program koalice vychází z volebního programu TOP 09 a je
doplněn o priority koaličních partnerů.
Koaliční smlouva podrobně popisuje jednotlivé programové oblasti. Jedná se
o způsob sestavování rozpočtu, o územní
plánování, o pokračování mnoha investic,
o přístup k daním a poplatkům, o problematiku školství, veřejné dopravy, o podporu kultury a sportu, o péči o zeleň, ale
i veřejná prostranství a dětská hřiště, o sociální a zdravotní oblast, o bezpečnost
ve městě a o transparentní chod úřadu.
Celé znění koaliční smlouvy naleznete
na webových stránkách města.
Vzhledem k výsledkům voleb (9 mandátů pro
TOP 09) pro nás nebyla přijatelná varianta, že

a komunikaci s církví, transparentnost a otevřenost úřadu a propagaci města.
Místostarosta Tomáš Novotný bude mít
v kompetenci zejména kulturu, spolupráci
s městským architektem a koordinovaná stanoviska v rámci územního a stavebního řízení, provoz technických služeb, péči o městskou zeleň, průvodcovskou službu a provoz
a údržbu na Levém Hradci, rozvoj zdravotnictví, zastupování města v dobrovolných svazcích obcí a kontakt s letištěm.
Místostarosta Jaroslav Huk bude mít v kompetenci zejména vyhledávání dotačních příležitostí, přípravu strategického plánu rozvoje města, přípravu a dohled nad investicemi
včetně výběrových řízení, dohled nad správou bytových a nebytových prostor města
a články o zasedáních Zastupitelstva města
Roztoky a jednáních Rady města Roztoky
v časopise Odraz.
Členové Rady města: Zdeněk Richter bude
pověřeným zastupitelem pro přípravu územního plánu, Marie Šlancarová bude mít
na starosti sociální oblast, přípravu výstavby
domova pro seniory či denního stacionáře,
Martin Štifter bude mít na starosti problematiku spojenou s čistírnou odpadních vod
a odpadové hospodářství a zastupitel Michal
Hadraba bude pověřeným zastupitelem pro
přípravu všech regulačních plánů.
Věřím, že tento tým spolu s ostatními zastupiteli odvede pro naše město v příštích čtyřech letech kus dobré práce.
S přáním hezkých podzimních dní

by jedna strana neměla mít starostu a zároveň
většinu v radě města (požadavek Strany zelených, od kterého nechtěli ustoupit). Domluvené složení rady města (4 TOP 09, 2 Sakura,
1 ODS) je standardní uspořádání, které je
používáno v řadě obcí a bylo tomu tak i v historii Roztok. Abychom mohli garantovat cíle,
které od nás očekávají naši voliči, preferovali
jsme právě toto řešení.
Jsme rádi, že do rady města byli všemi koaličními partnery delegováni odborníci. Rozhodli jsme se, že starosta, kterým bych měl
být já, bude uvolněný. Dva místostarostové
(za Sakuru Tomáš Novotný a za ODS Jaroslav Huk) budou neuvolnění a budou svoji
funkci vykonávat přibližně „na půl úvazku“.
Někteří radní či zastupitelé budou mít navíc
svěřeny jasné úkoly, kterými se budou v průběhu funkčního období zabývat.
I přes to, že jsme se rozhodli pro toto koaliční složení, jsme připraveni spolupracovat se
všemi ostatními zastupiteli. Věříme, že práce všech nově zvolených zastupitelů bude
týmová, protože jsme přesvědčení, že nám
všem jde o prospěch našeho města.

Kompetence

Představitelé města si mezi sebe rozdělili
i kompetence. Uvedu je zde, protože to pro
vás může být vodítkem, na koho se máte v té
které záležitosti obracet.
Já jako starosta budu mít v kompetenci zejména sestavování rozpočtu města, školství,
dopravní obslužnost, městskou polici, dobrovolné hasiče, podporu sportu, rozvoj a fungování dětských hřišť, rozvoj Levého Hradce

Jan Jakob, starosta města Roztoky

O čem jednala městská rada v říjnu
V říjnu se sešla rada (ještě
ve starém složení) ke svému
jednání dvakrát. Poprvé
8. října, podruhé 29. října
2014.
První schůze se konala krátce před volbami, druhá nedlouho před ustavujícím zasedáním nového zastupitelstva. Zde
je zřejmě vhodné vysvětlit, že Rada města setrvává ve funkci až do ustavení nového vedení
města, aby byla v tomto překlenovacím období zajištěna správa obce.

První finanční kompenzace
rodičům dětí schváleny

Hned na úvod rada projednala a schválila
výši úroků z prodlení za neplacení nájemného ve zdravotnickém zařízení v Havlíčkově
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ulici, dále postup při vyplacení odměn členům komisí rady a výborů ZM. O penězích
byl i další bod, schválení žádostí o výplatu
příspěvku rodičům dětí, které se nedostaly
do veřejné MŠ. Měsíční příspěvek ve výši
1 500 Kč byl schválen zatím 41 žadatelům.
Jako dozvuk dostavby školy byla na stole
předžalobní upomínka firmy, která pro nás zajištovala podpůrnou technickou pomoc. Firma
požaduje cca 200 tisíc Kč. Přestože k práci této
firmy jsou výhrady, po posouzení situace
z právního hlediska souhlasila rada s vypracováním dohody o narovnání.

Stravování dětí s dietním
režimem musí být zajištěno

Poměrně žhavým bodem pak bylo jednání
s paní ředitelkou MŠ Havlíčkova, které rea-

govalo na dva podněty občanů. První
na dopis cca 80 občanů – rodičů dětí, kteří
požadovali ponechání přístupu vchodem
z ulice 17. listopadu, jenž byl rozhodnutím
ředitelky z bezpečnostních důvodů uzavřen.
Druhý se týkal několika dětí se zvláštním
dietním režimem, aby jim bylo zajištěno
stravování odpovídající jejich zdravotnímu
stavu.
Jednání bylo obtížnější, než radní čekali, leč
k dohodě došlo. RM uložila ředitelce zajistit
stravování těchto dětí v nejbližším možném
termínu, nikoli tedy až od ledna 2015. Věcí
se ještě posléze zabývala školská komise
za účasti ředitelů všech školských zařízení
ve městě.
V případě přístupu do areálu MŠ z ulice
17. listopadu Rada uznala důvody pro ce-
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lodenní uzavření, uložila ale ředitelce zajistit otevření branky v době ranního příchodu dětí, tedy mezi 7.00 a 8.30 hod.
Rada pak posoudila návrh místostarosty
St. Boloňského na zřízení městské kompostárny bioodpadu a uložila odd. ŽP zpracovat
studii proveditelnosti.

Služební byt pro učitele ZŠ

RM schválila přidělení služebního bytu
v žalovské škole dvojici učitelů ZŠ – na dobu
trvání pracovního poměru ve škole i výsledek poptávky na pronájem dvou obecních
bytů v Braunerově ulici (obálkovou metodou). RM také schválila postup při valorizaci nájmů za nebytové prostory ve vztahu
k inflaci.
Radní se zabývali i stavebně technickým
stavem budov v majetku města a souhlasili
s vypracováním stavebně technického průzkumu některých z nich. V případě domu
v Nádražní 22 budou provedena dílčí opatření proti vzlínající vlhkosti.

Zadání územní studie
pro Dubečnici

Důležitou systémovou věcí bylo projednání
návrhu zadání územní studie pro oblast Dubečnice, jako základ pro vypracování regulačního plánu pro toto území, které je určené
pro bytovou výstavbu (v majetku firmy
Ekospol, a. s.). RM schválila i finální verzi
návrhu zadání č. 1 Regulačního plánu pro
Panenskou II, která spočívá v podstatném
snížení počtu bytových domů v území, což je
pro město velmi žádoucí.
Z řady drobných problémů může veřejnost
zajímat souhlas města s tím, aby v zimním
období byl každou středu na Tyršově náměstí stánek s čerstvými grilovanými kuřaty.
Opět se na pořad jednání dostalo sportovní
hřiště v Žalově, zejména permanentní nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad. To samozřejmě není jen problém tohoto místa, hrubá nekázeň některých občanů
se projevuje i na jiných místech pro sběr
odpadu. Přestože je kromě zvonů každodenně k dispozici i sběrný dvůr, někteří
občané se chovají opravdu bezohledně. Patrně bude nutné nainstalovat na krizová
místa kamery a městská policie pak bude
v souladu se svojí pravomocí konat.

Do Tichého údolí se vrátí
ovce a kozy

V rámci projednání zápisu z komise životního prostředí schválila RM přístup ovcí
a koz na některé obecní pozemky v oblasti
Tichého údolí a Řivnáče, na nichž by se
měl realizovat zajímavý projekt – Obnova
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dlouhodobě neudržovaných biologicky
cenných mokřadních biotopů a vřesovišť,
a to spásáním náletových dřevin a trávy.
Bude to zajímavý pokus vrátit některé stráně, zarůstající trním a hložím do stavu
před 80–100 lety, kdy se v Roztokách a Žalově pásla poměrně početná stáda ovcí.
Závěr patřil tradičně zápisu ze sociální komise a schválení finančních příspěvků vdovám, vdovcům a sociálně slabým a zdravotně handicapovaným osobám.

Výstavba bytů v Nádražní ulici
je zatím pozastavena

RM vzala na vědomí informaci, že KÚ Středočeského kraje vyhověl odvolání města,
sdružení Broukus dollus a sdružení Architektura a krajina a zrušil rozhodnutí stavebního úřadu ve věci výstavby bytového souboru v Nádražní ulici. KÚ vrátil věc
k novému projednání a vyzval k nápravě
některých chyb a nedostatků v projektové
dokumentaci i textu rozhodnutí SÚ. Investor si evidentně věří, takže zahájil bourání
starých objektů.
Poslední schůze Rady ve starém volebním
období nebyla žádná selanka. Na stole ležel
úctyhodný balík padesáti bodů agendy.

Ranní autobusové spoje
budou posíleny

Výsledkem jednání starosty J. Jakoba se spol.
ROPID, zajišťující veřejnou dopravu, bude
posílení autobusových spojů v ranní a odpolední špičce. Nové jízdní řády budou v platnosti
od 14. 12. 2014. Za doplnění čtyř nových
spojů si ovšem budeme muset z městského
rozpočtu připlatit 400 tisíc ročně.
Radní pak přijali jednatele firmy Connect
plus, s. r. o., s nímž projednali možnosti dalšího rozšíření (a zprovoznění) sítě optických
kabelů v našem městě.
Schválili také další várku 26 žádostí o příspěvek ve výši 1 500 Kč za nepřijaté dítě do veřejné MŠ a výši ročních odměn pro ředitele
a ředitelky školských zařízení ve městě. Je
třeba upřesnit, že tyto odměny nejdou z rozpočtu města, ale z rozpočtu kraje, resp. státu.
Za evergreen lze považovat žádost obce
Statenice o navýšení limitu odpadních vod
natékajících do roztocké ČOV. Rada rozhodnutí odložila po vypracování právního
stanoviska v této věci. Schválila a doporučila zastupitelstvu ke schválení Smlouvu
o nájmu kalového hospodářství společného pro průmyslovou i městskou čistírnu
odpadních vod, které prošlo zásadní rekonstrukcí.
Z jiného soudku bylo projednání podnětu
k lokalizaci a označení válečných hrobů

měsíčník Roztok a Žalova

Němců v roztockém háji. Kromě konzultací s historikem bude nutné vstoupit v jednání s majiteli předmětných pozemků.
Bylo by dobré sedmdesát let po skončení
války tuto starou jizvu historie naší obce
uzavřít.
Občany snad potěší, že město vydalo nová
vánoční a novoroční přání s obrázkem
Levého Hradce, která jsou určena k prodeji.

Výstavba kanalizace v Žalově
pokračuje

Radní vzali také na vědomí informaci o průběhu investiční akce Výstavba kanalizace
a komunikací v ulicích Na Valech, Pod Řivnáčem a Wolkerově a schválili návrh nezbytných opatření ke zdárnému pokračování
akce, která ovšem budou mít vliv na její
rozpočet.
Citlivou věcí bylo projednání žádosti majitele nemovitosti v Žalově o nové zaplocení
pozemku, při němž by mělo dojít k uzavření
tradiční cesty – zkratky pro pěší. Proti záměru poslalo protest cca 20 občanů z okolí.
Město je připraveno pruh pozemku pod pěšinou odkoupit do svého vlastnictví.
Radní též řešili napojení chodníků na hlavní
komunikace (Přemyslovskou a Lidickou)
v oblasti Panenské II a uložili MÚ podat
podnět MÚ Černošice k prověření souladu
realizovaných staveb s vydaným stavebním
povolením.
Zvláštní kapitolou jsou vždy individuální
žádosti majitelů garáží o nápravu smluvních
vztahů k městu, pronájmu a pachtu pozemků
města a žádosti stavebníků o úpravy svých
RD. Návrhy na úpravy RD posoudí nejprve
stavební komise.
Byla též schválena zadávací dokumentace
pro výběr zhotovitele územní (urbanistické)
studie oblasti Dubečnice jako další krok
k vypracování regulačního plánu a nového
územního plánu.
RM se též zabývala dalším postupem při
využití historických vil v Tichém údolí čp.
110 a 125 a uložila MÚ připravit analýzu
jejich využitelnosti pro město. Dala zelenou
úpravě spojky mezi ulicemi Nad Vinicemi
a Václavskou, a to alespoň provizorní úpravou pomocí betonových panelů. Upraven
(pod dohledem architekta) bude i vstup
na starý hřbitov na Levém Hradci.
Na závěr ještě RM projednala zápis z jednání školské komise, která se zabývala zejména stravováním dětí se zvláštním dietním
režimem v mateřských školách a zprávu
o činnosti městské policie.
Stanislav Boloňský,
odstupující místostarosta
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Autobusové spoje budou ve špičkách posílené
Jsem rád, že vám mohu sdělit, že se nám podařilo dojednat posílení
autobusových spojů v ranní i odpolední špičce. Nechali jsme si
zpracovat průzkum vytíženosti jednotlivých spojů. Z něj vyplývá, že
některé ranní spoje jsou výrazně přetížené. V odpoledních hodinách
dochází k přetížení autobusů kolem 14. a 18. hodiny. Dohodli jsme se
na posílení linky 340 o dva spoje v ranní špičce směrem do Prahy
a o jeden spoj kolem 14. hodiny a druhý kolem 18. hodiny ve směru

do Roztok. Dále pak ROPID navrhl komplexní úpravu časů odjezdů
linky 340 odpoledne z Dejvic.
Nové jízdní řády, které budou platit od 14. prosince, zde přikládám.
Doufám, že díky těmto novým spojům bude doprava do Prahy pro
cestující příjemnější.
Jan Jakob, starosta města Roztoky

Návrh souhrnného jízdního řádu autobusových linek 340, 350 a 604
Roztoky-Tyršovo náměstí, směr Dejvická

Dejvická, směr Roztoky

(U Rybníčku –2 min., Žalov rozcestí –4 min., Nádraží +2 min.)

(Nádraží +13 min., Tyršovo nám. +16 min., Žalov +19 min.)

Tučně vyznačené spoje jsou nízkopodlažní.

Po uzávěrce:

Ustavující zasedání nového zastupitelstva

se uskutečnilo dne 5. listopadu 2014 v multifunkčním sále základní školy za poměrně
chabého zájmu veřejnosti – bylo přítomno
pouze 27 občanů.
Průběh hodinového zasedání, jemuž předcházela jednání napříč volebními stranami
zastoupenými v ZM, byl naprosto hladký,
bez velkých překvapení. Za nestandardní
lze označit jen slib zastupitele V. Calty
„s výhradou“, čímž nesplnil podmínky zákona a ztratil mandát. Druhým vybočením
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bylo nezvolení pana Šalamona členem kontrolního výboru.
Jinak byli všichni funkcionáři vedení města
zvoleni podle předpokladů.
Starostou města byl všemi hlasy (přítomno
18 zastupitelů z 21) opět zvolen Jan Jakob
(TOP 09).
Místostarosty, kteří nebudou pro výkon své
funkce plně uvolněni, byli zvoleni Tomáš
Novotný (Sakura) a Jaroslav Huk (ODS).
Návrh na zvolení Martina Matase místosta-

rostou nezískal většinovou podporu. Dále
byli zvolení i zbývající členové Rady města,
a to Marie Šlancarová, Martin Štifter, Zdeněk
Richter a Jaroslav Kubečka.
Předsedou finančního výboru byl zvolen
Roman Jandík, předsedou kontrolního výboru Ladislav Kantor.
Ke svému prvnímu pracovnímu jednání se
zastupitelé sejdou 10. prosince 2014.

ODRAZ

Stanislav Boloňský

měsíčník Roztok a Žalova

INFORMACE Z RADNICE

Nová vyhláška o ochraně dřevin
a povolování jejich kácení č. 222/2014 Sb.
Vážení spoluobčané,
novela vyhlášky, která nabývá účinnosti dne
1. 11. 2014, mění některá její ustanovení
o ochraně dřevin. Například se zrušuje § 1
písm. c), které pro účely této vyhlášky definovalo plochu zahrady a dřeviny v ní rostoucí, pro něž nebylo třeba povolení ke kácení.
Zrušením tohoto ustanovení se nově pro
kácení, pro něž není třeba povolení dle § 3
písm. d), týká pouze „OVOCNÝCH DŘEVIN rostoucích na pozemcích v zastavě-

ném území evid. v katastru nemovitostí
jako druh pozemku zahrada, zastavěná
plocha a nádvoří; ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň“.
V praxi to bude znamenat, že pouze ovocné
dřeviny na definovaných pozemcích dle KN
lze kácet bez povolení. Na ostatní druhy
dřevin se opět povolení vztahuje.
Ing. Radka Reváková,
odd. životního prostředí

Tajemník Městského úřadu
v Roztokách vyhlašuje
výběrová řízení na obsazení
pracovních pozic
• vedoucí úředník
vedoucí odboru kancelář
vedení města
účetní
evidence majetku
•
(úvazek 0,5)
Bližší informace naleznete
na www.roztoky.cz/nabidky-prace-mu
nebo je poskytne tajemník úřadu
na tel. 220 400 214.

Konzultační den pro občany města Roztok s vedoucí oddělení důchodů OSSZ Praha-západ
Michaelou Průšovou
Odbor vnitřních a sociálních věcí MěÚ Roztoky oznamuje, že ve středu

dne 17. prosince 2014 v době od 8.00 do 12.00 hod.

bude přítomna v zasedací místnosti radnice paní Michaela Průšová, vedoucí oddělení důchodů OSSZ Praha-západ.
Paní Průšová bude připravena s vámi konzultovat vaše problémy a otázky týkající se důchodového zabezpečení.
Těšíme se na vaši návštěvu.
MÚ Roztoky

Město Roztoky nově vydává vánoční přání a pohlednici
se zimním motivem kostela sv. Klimenta na Levém Hradci.
Přání i pohlednice si můžete zakoupit v informační kanceláři MÚ Roztoky a Městské knihovně Roztoky
za cenu 9 Kč za přání a 6 Kč za pohlednici.
RNDr. Eva Skalníková, vedoucí odboru Kancelář vedení města

OMALOVÁNKY
osmi významných roztockých míst

nakreslila
Václava Bromovská,
vydalo město Roztoky

Levý Hradec, zámeček, kostel, Husův sbor,
nádraží, radnice, židovský pomník, Tyršovo nám.
V prodeji za 25 Kč v městské knihovně
a v podatelně městského úřadu

ODRAZ

měsíčník Roztok a Žalova

1. díl výpravné publikace
o historii Roztok a blízkého okolí
je k dostání za 250,- Kč
v městské knihovně
a podatelně MÚ
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Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok
informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 26. 9. 2014 do 28. 10.
2014.
Dne 26. 9. oznámen volně pobíhající pes
v ulici Nádražní – proveden odchyt psa, zjištěn majitel psa, věc přestupku vyřešena v blokovém řízení.
Dne 28. 9. oznámeno vloupání do rodinného domu v ulici Kroupka – předáno PČR jako
podezření z přečinu krádeže vloupáním a porušování domovní svobody.
Dne 29. 9. oznámeno poškození billboardu
ČSSD na Tyršově náměstí, předáno PČR jako
podezření z přečinu poškozování cizí věci.
Dne 30. 9. oznámen nález mobilního telefonu Samsung na křižovatce ulic Masarykova
a Havlíčkova, zjištěn majitel, majiteli telefon
předán, majitel by touto cestou chtěl poctivému
nálezci poděkovat.
Dne 3. 10. oznámena krádež dřevěných
planěk z plotu domu v ulici Dobrovolného
s tím, že oznamovatel podezřelou osobu vyrušil – provedeno místní pátrání dle získaného
s negativním výsledkem, nedaleko domu byly
nalezeny naskládané odmontované plaňky
připravené k odcizení, nalezené plaňky vráceny majiteli, věc kvalifikována a šetřena jako
podezření z přestupku proti majetku.
Dne 3. 10. nalezen svazek klíčů na Tyršově
náměstí – zjištěn majitel a tomuto nalezený
svazek klíčů předán, majitel nalezených klíčů by
chtěl touto cestou poděkovat poctivému nálezci.
Dne 5. 10. ve večerních hodinách oznámen
pokus vloupání do objektu domu v ulici Třebízského – na místě zjištěna rozbitá skleněná
výplň okna a stopy po páčení okna, vyrozuměna PČR a na místě jí věc předána jako podezření z přečinu.
Dne 5. 10. v nočních hodinách oznámeno
pohřešování osoby a jejího vozidla s tím, že měla
tato osoba jet do Prahy pro svou dceru, ale
do Prahy na smluvené místo nedojela, strážníky
MP bylo započato pátrání, mezitím oznamovatelka oznámila na MP, že se jí podařilo s jejím
manželem telefonicky spojit a že tento měl autonehodu, uvedl, že nedokáže popsat, kde se nachází, ale že je v převráceném vozidle a že slyší
vodu, provedeným pátráním nalezeno havarované vozidlo v zarostlém porostu u řeky Vltavy,
řidič vozidla zraněný, ale při vědomí, na místo se
dostavili hasiči, vůz rychlé lékařské pomoci odvezl zraněného řidiče na urgentní příjem FN
Motol, na místě si věc převzali policisté skupiny
dopravních nehod PČR Praha-venkov.
Dne 6. 10. oznámen pokus vloupání
do domu v ulici Dobrovského – na místě zjištěno, že dosud nezjištěný pachatel vnikl

•
•
•
•
•

•
•

•

•
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na pozemek domu a pokusil se vypáčit okno,
věc předána PČR jako podezření z přečinu.
Dne 6. 10. oznámena krádež jízdního kola
Apache z prostor železniční stanice Roztoky
v Nádražní ulici v Roztokách, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti
majetku.
Dne 6. 10. nález karty opencard ve schránce důvěry MP Roztoky, uložena na MP, předána v následujících dnech majiteli, majitel by
touto cestou chtěl poctivému nálezci poděkovat.
Dne 10. 10. v rámci hlídkové činnosti zjištěno podezření z černého odběru elektřiny ze
sloupů veřejného osvětlení v ulici Zvoncová,
kde bylo zjištěno nainstalování 4 ks montážních světel na třech sloupech veřejného osvětlení – zadokumentováno, vzhledem k výši
způsobené škody věc kvalifikována a šetřena
jako podezření z přestupku proti majetku.
Dne 12. 10. oznámena krádež kola na Tyršově náměstí – výjezd na místo, věc předána
PČR jako podezření z přečinu krádeže.
Dne 12. 10. oznámena krádež zboží v prodejně Tesco – provedeným šetřením zjištěno,
že jedna z podezřelých osob rozbila mezi regály skleněnou výplň a volala na ochranku
prodejny, mezitím další z podezřelých osob
vyjela s plným nákupním na parkoviště před
prodejnu, ochranka se ji vydala pronásledovat, podezřelá osoba nechala na parkovišti
nákupní vozík i s odcizeným zbožím, obě
podezřelé osoby nasedly na parkovišti do vozidla a z místa odejely, věc oznámena PČR,
která se dostavila na místo a na místě si věc
převzala i se zajištěným odcizeným zbožím
jako podezření z přečinu krádeže.
Dne 13. 10. oznámeno vloupání do rodinného domu v ulici Legií – výjezd na místo,
na místě PČR, která si věc krádeže vloupáním
převzala.
Dne 17. 10. oznámen nález mobilního telefonu Nokia v ulici Lidická v místě U Rybníčku
– zjištěn majitel, kterému byl mobilní telefon
předán, majitel by touto cestou chtěl poctivému
nálezci poděkovat.
Dne 18. 10. oznámen volně pobíhající pes
v prostoru restaurace Na Vrškách – proveden
odchyt psa, zjištěn majitel, věc kvalifikována
jako podezření z přestupku, vyřešena napomenutím.
Dne 18. 10. v rámci hlídkové činnosti byl
v ulici Na Vyhlídce nalezen opuštěný moped
Babeta, o nálezu informována PČR, v pátrání
moped Babeta není, nalezený moped uložen
na MP Roztoky, nález zveřejněn na webových
stránkách MP Roztoky a města Roztoky.
Dne 21. 10. oznámen volně pobíhající pes
v ulici Na Panenské – proveden odchyt psa,

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

pes umístěn do kotce OŽP, zjištěn majitel, věc
přestupku vyřešena v blokovém řízení.
Dne 22. 10. v brzkých ranních hodinách
oznámeno, že v prostoru Tyršova náměstí
nastupuje do vozidla silně podnapilá osoba
a chystá se s vozidlem odjet – šetřením
na místě bylo zjištěno, že muž v prostoru bowlingu hotelu Academic hrubě urážel personál
i hosty, začal rozbíjet zařízení provozovny,
poté nasedl v podnapilém stavu do svého vozidla a chtěl odjet, při manipulaci s vozidlem
poškodil zaparkovaný autobus na parkovišti
u hotelu Academic, po zastavení vozidla začal
fyzicky napadat osoby, které se v té době nacházely na místě, ty se bránily a při tom došlo
ke zranění podnapilé osoby, na místo se dostavila PČR Libčice, která si věc převzala jako
podezření z trestného činu poškozování cizí
věci, výtržnictví a jízdy pod vlivem alkoholu,
zraněného odvezl vůz rychlé lékařské pomoci
na urgentní příjem FN Motol.
Dne 22. 10. oznámen volně pobíhající pes
po zahrádce restaurace Na Vrškách v Lidické
ulici –proveden odchyt psa, zjištěn majitel psa,
věc přestupku vyřešena v blokovém řízení.
Dne 22. 10. v rámci hlídkové činnosti v ulici Přemyslovská nalezeno odstavené vozidlo
tov. zn. Subaru nesplňující podmínky provozu
na pozemních komunikacích, zjištěn majitel
vozidla, tomuto zaslána výzva k odstranění
vozidla z komunikace, oznámeno OSRMŽP
MÚRo.
Dne 23. 10. oznámena žádost PČR o prověření oznámení, že v ulici Bráfova seniorka
neotvírá svým známým, se kterými měla domluvenou schůzku – výjezd na místo, na místo se též dostavila hlídka PČR Libčice a hasiči,
kteří provedli otevření bytu, uvnitř bytu nalezena seniorka, která nejevila známky života,
na místo se dostavil lékař, jenž provedl ohledání zemřelé, věc si na místě převzala PČR
Libčice.
Dne 23. 10. oznámeno odcizení ozdobných
krytů kol z osobního vozidla tov. zn. VW
na parkovišti u nádraží ČD v Roztokách – věc
kvalifikována a šetřena vzhledem k výši způsobené škody jako podezření z přestupku proti majetku.
Dne 25. 10. oznámen nález dámské kabelky, zjištěna majitelka, kabelka majitelce předána, majitelka nalezené kabelky by touto cestou
chtěla poděkovat poctivému nálezci.

•

•
•

•

•

•

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

ODRAZ

Petr Vevera, ved. str. MP Roztoky

měsíčník Roztok a Žalova

ROZHOVOR MĚSÍCE

Rozhovor s Martinem Švarcem, starostou TJ Sokol Roztoky
neplacená funkce, která stojí spoustu času
• Mohl bys nejprve krátce představit místní organizaci Sokola?
Samostatná TJ Sokol Roztoky byla zaregistrována v roce 1905, kdy se oddělila od TJ
Sokol Sedlec-Roztoky. Ta byla založena už
roku 1896 a mezi její zakladatele patřil i známý lékař a archeolog Čeněk Rýzner.
Roztocká sokolovna byla postavena v roce
1932.
Obnovená Tělocvičná jednota Sokol Roztoky
byla vzata do evidence České obce sokolské
(ČOS) a ministerstva vnitra v dubnu 1990.
V současné době má roztocký Sokol něco
málo přes 600 členů, z toho polovinu tvoří
děti.
Jednota je zaměřena především na sportovní
aktivity. Členové se jim věnují v osmi oddílech – atletika, volejbal, stolní tenis, florbal,
košíková, kulturistika, nohejbal a oddíl všestrannosti, který zahrnuje aerobic, cvičení
dětí a rodičů s dětmi.

•

Jak je Sokol financován a jak se na tom
projevil pád Sazky?
Je nutno upozornit, že příjmy ze Sazky nikdy
nešly napřímo do jednot. Ale jak Česká obec
sokolská, tak jednotlivé sportovní svazy jako
akcionáři Sazky na krach velmi doplatili.
V důsledku to znamená především tristní financování malých sportů, kde příjmy ze
Sazky byly pro svazy často největším zdrojem příjmů.
Činnost roztockého Sokola je financována
především z členských příspěvků, dále z vedlejší hospodářské činnosti, dotací a darů.
Jednota má právní subjektivitu a hospodaří
se svým majetkem. Prodej nemovitého majetku a některé další akty nakládání s majetkem jsou však vázány na souhlas ČOS.

•

V řadě obcí a měst můžeme dodnes vidět typické sokolovny. Podobně jako v Roztokách pocházejí z dob první republiky
a jejich technický stav tomu odpovídá. Má
vůbec sokolská obec nějaké prostředky
na obnovu tohoto majetku?
Jednoty si musejí pomoci především samy.
Vedení ČOS poskytuje pouze bezúročné
půjčky, na které se právě využívají prostředky
získané z prodeje majetku, který nemá kdo
spravovat. Nejedná se však o velké sumy, financování větších oprav půjčka stoprocentně
nepokryje.
My máme projekčně připravenu rekonstrukci sociálního zázemí pokrytou částečně z vlastních zdrojů, dále nám pomohlo
město a z nemalé části i soukromý sektor.
Změní se dispoziční řešení šaten a sprch,

ODRAZ

a energie. Teď je to pro mě ještě složitější,
máme doma půlroční dcerku a dokončujeme domek, ale když vidím to oživení v dětských oddílech, mám z toho pochopitelně
radost.

•

takže sportovci už nebudou muset z šatny
do sprch procházet chodbou. V poslední
době jsme byli schopni provádět jen částečné rekonstrukce, příkladem je zřízení dvou
WC u zadního vchodu nebo nový povrch
v přísálí.

•

Máte ještě další investiční plány?
Prioritou je umělý povrch pro atletické sektory a dráhu, o němž sní už několik generací
roztockých atletů. Jedná se však o mimořádně finančně náročnou akci v řádu mnoha
milionů korun, kterou nepůjde uskutečnit
bez zásadní dotace. Oddíly by uvítaly krytou
sportovní halu, protože jedna tělocvična požadavkům oddílů časově naprosto nestačí,
perou se o každou hodinu. Rekonstrukci by
si zasloužila také podlaha v sokolovně.
Zdá se, že roztocký Sokol v posledních letech
ožil. Čím to je?
Řekl bych, že přívalem nové krve. V Roztokách je teď hodně dětí, které se k nám doslova hrnou, třeba na atletiku chodí přes sedmdesát dětí. Noví, mladí lidé jsou i ve vedení
oddílů, mezi trenéry mládeže, došlo i ke generační obměně výboru jednoty.

•

Pověz nám také něco o sobě.
Je mi 38 let, jsem roztocký rodák, od sedmi
let jsem trávil na hřišti většinu volného času.
Už od žákovských let jsem hrál soutěžně
stolní tenis a fotbal, ale na hřišti jsme ve volném čase provozovali téměř všechny míčové
sporty. Momentálně se nejvíc věnuji stolnímu tenisu, kde stále aktivně hraji krajský
přebor za roztocký B-tým.
Když už ve funkci starosty Sokola nechtěl
pokračovat můj předchůdce Jarda Prokeš,
oslovilo mě několik oddílů, jestli bych se té
funkce nechtěl ujmout. Nakonec jsem na to
kývl, ačkoli to není vždy jednoduché. Je to

měsíčník Roztok a Žalova

Snad se na nás nebudou ostatní oddíly
hněvat, když se budeme na závěr našeho
rozhovoru věnovat „tvému“ sportu, tedy
stolnímu tenisu. Pokud vím, podařilo se
roztockému oddílu dosáhnout významného, možná historického úspěchu.
Ano, náš A-tým mužů postoupil do třetí ligy,
což je čtvrtá nejvyšší soutěž v republice. Tak
vysoko momentálně žádný roztocký sport
nefiguruje.

•

Jak se vám to podařilo?
Prvním impulzem byl v roce 2007 příchod
Josefa Žáčka, bývalého hráče Sparty, který
v Roztokách dlouho žije. Pak se podařilo
k návratu za stoly přesvědčit i naší momentální jedničku Michala Smrčka. Michal je
i v lize vůdcem týmu, vždyť má zkušenosti
z první ligy i z profesionální soutěže v Německu. Vrátil se k nám také roztocký rodák
Jirka Jirásek, bývalý hráč pražského El Niňa.
Postupně pak přišli další kvalitní hráči
z blízkého okolí, kteří mají zájem hrát
za Roztoky.

• Nebudou tito zkušení plejeři zvenčí vy-

tlačovat nadějné roztocké mladíky?
Ne, ve stolním tenisu je soutěžní řád nastavený tak, že se soupisky týmů do nové sezony
sestavují podle žebříčku úspěšnosti v sezóně
předchozí. Mladý hráč, který se zlepšuje, má
při dobrých výsledcích zajištěn postup sestavou směrem vzhůru, bez ohledu na vůli
funkcionářů. Máme čtyři týmy od třetí
okresní třídy až po ligu, což je pro výkonnostní růst talentované mládeže ideální.

•

Jaké máte podmínky pro trénink?
Tady platí to, co jsem již zmiňoval v souvislosti s kapacitou sokolovny. Bez problémů bychom zaplnili dvojnásobné množství tréninkových hodin. Je nás v oddíle padesát, z toho
přes třicet dětí. Ty trénují na osmi stolech,
plánujeme pro ně další dva přikoupit.
Děkujeme za rozhovor, přejeme hodně
úspěchů stolním tenistům i ostatním oddílům, ať dobře reprezentují Roztoky a ať
vedou roztocké děti a mládež ke sportu.
Jaroslav Drda

9

TÉMA MĚSÍCE

Jak jsme volili v Roztokách
Základní výsledky voleb v Roztokách jsme vám přinesli ve zvláštním vydání Odrazu. Pro města a obce jsou výsledky komunálních voleb
klíčové. Určují, jakým směrem se bude další čtyři roky ubírat rozvoj města, jaké budou investiční priority, kam se posune územní plánování, doprava, sociální programy, jaké možnosti získá sport a kultura atd. Proto se k výsledkům voleb v Roztokách, které ovlivní období
2014–2018, vracíme ještě podrobněji.

TOP 09 a nezávislí

34,72 %

Strana zelených

19,14 %

Sakura - Nestraníci

7,16 %

ČSSD

6,59 %

KSČM
Vladimíra Drdová

(5 783 hlasů)

10,83 %

Volba pro město
Roztoky

(3 824 hlasů)
(3 519 hlasů)
(3 276 hlasů)

6,14 %

(10 218 hlasů)

(7 748 hlasů)

14,51 %

ODS

(18 539 hlasů)

V počtu účastníků byly v těchto volbách Roztoky lehce pod celostátním průměrem.
Z 5 808 k volbám přišlo a své obálky odevzdalo 2 880 účastníků, tedy 49,72 %.
Sečteno bylo 53 393 platných hlasů.
Jak voliči rozdělili své hlasy v procentech i v absolutních číslech, ukazuje tento graf.

(486 hlasů)

0,91 %

Z výsledků je také patrné, že řada voličů vybírala kandidáty napříč jednotlivými kandidátkami a nepreferovala pouze jednu stranu
či seskupení.
O tom svědčí skutečnost, že někteří kandidáti
se v rámci své kandidátky posunuli na vyšší
příčky. Voliči si vybírali konkrétní osobnosti,
kterým dají svůj hlas a svěří správu města.
Pro milovníky statistik ještě přinášíme také
rozložení hlasů v jednotlivých volebních
okrscích.
Můžeme z nich například vyčíst, že TOP 09
zvítězila ve všech okrscích, přičemž v okrs-

ku č. 3 to dotáhla na neuvěřitelných 46 %.
Baštou Strany zelených je podle očekávání
Žalov. Sakura má voliče rozložené celkem
rovnoměrně, pouze ve zmiňovaném třetím
okrsku je její podpora procentuálně nižší.
Volební výsledek ODS poznamenal propad
přízně v Žalově. ČSSD zaznamenala slabší
výsledek, než se očekávalo, nejlépe dopadla
v okrsku č. 4. Volba pro město tradičně bodovala v Žalově, překvapivě vysoké preference ale také měla ve čtvrtém okrsku.
KSČM již tradičně získala nejvyšší podíl
hlasů v prvním okrsku.

Sestavení koalice
Zisk devíti mandátů z 21 dal TOP 09 mimořádně silnou vyjednávací pozici pro sestavení koalice.
Voliči svými hlasy předurčili dvě základní
možnosti povolebního uspořádání.
Nejjednodušší možností by byla koalice
TOP 09 a Strany zelených se 13 mandáty,
druhá alternativa by zopakovala trojkoalici
z počátku uplynulého volebního období
TOP 09 – Sakura – ODS, která dává součet
14 mandátů.

okrsek
1-zámek
strana

2-knihovna

3-ZŠ Roztoky

4-MěÚ

5-sokolovna

6-ZŠ Žalov

7-MŠ Přem.

hlasů

%

hlasů

%

hlasů

%

hlasů

%

hlasů

%

hlasů

%

hlasů

%

Vladimíra Drdová

22

0,65

91

0,90

83

0,91

84

1,17

90

0,96

44

0,72

72

0,90

KSČM

370

10,97

579

5,70

391

4,28

634

8,84

600

6,37

381

6,21

321

4,02

Strana zelených

511

15,15

2 154

21,20

1 799

19,68

811

11,30

1 559

16,55

1 441

23,48

1 943

24,32

ČSSD

213

6,32

611

6,01

402

4,40

802

11,18

796

8,45

270

4,40

425

5,32

VPM

145

4,30

501

4,93

246

2,69

814

11,35

552

5,86

689

11,23

877

10,98

SAKURA-Nestraníci

603

17,88

1 623

15,98

900

9,84

1 072

14,94

1 416

15,04

987

16,08

1 147

14,36

TOP 09 a nezávislí

980

29,06

3 597

35,41

4 218

46,13

2 210

30,81

3 119

33,12

1 773

28,89

2 642

33,07

ODS

528

15,66

1 003

9,87

1 104

12,07

747

10,41

1 286

13,65

552

8,99

563

7,05

volební účast

186

53,14

549

46,02

485

55,05

400

49,14

508

54,56

334

44,36

426

48,08
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Město Roztoky má 21 zastupitelů. Počty hlasů a volební systém rozdělily mandáty
následovně:

TOP 09 tak mohla v klidu vybírat partnera
nebo partnery ve shodě se svým volebním
programem a s ohledem na celkové výsledky
si pragmaticky nárokovala pozici starosty
i většinu v Radě města (pro připomenutí –
před osmi lety téhož výsledku dosáhl DOST
se sedmi mandáty).
Vzhledem k tomu, že Strana zelených
na svém webu ještě před zahájením jednání (!) zveřejnila, že tuto možnost vylučuje,
neměla pak už kam ustoupit a otevřela se
cesta k obnově koalice TOP 09 – Sakura –
ODS. Posledně jmenovaná strana tím dosáhla – byť tentokrát s odřenými zády – ojedinělého výsledku. Je totiž v radě města
zastoupena nepřetržitě od roku 1994.
Stejné složení koalice TOP 09 – Sakura –
ODS je také logickým pokračováním úspěšného vývoje města v posledních čtyřech letech.

TOP 09 a nezávislí
pro Roztoky a Žalov
Strana zelených
Sakura s podporou
Nestraníků
ODS
Volba pro město
Roztoky
ČSSD

Zdroj: www.volby.cz
Jaroslav Drda, Eva Frindtová

KSČM

Kdo jsou vaši zastupitelé:
Kandidátní listina

Zastupitel/ka

počet
hlasů

1

TOP 09 a nezávislí Jan Jakob

31 let, starosta města Roztoky

1288

2

TOP 09 a nezávislí Marie Šlancarová

37 let, vedoucí kafírny, živnostník

1062

3

TOP 09 a nezávislí Ing. Martin Štifter

65 let, důchodce

1061

4

TOP 09 a nezávislí Ing. Tomáš Novotný

54 let, prezident SK Roztoky

1009

5

TOP 09 a nezávislí Ing. Zdeněk Richter

57 let, ředitel obchodní firmy

924

6

TOP 09 a nezávislí Ing. Eva Frindtová

50 let, vydavatelka

937

7

TOP 09 a nezávislí Ing. Petr Flek

41 let, projektový manažer

906

8

TOP 09 a nezávislí Ing. Oldřich Mirtes

58 let, jednatel společnosti

904

9

TOP 09 a nezávislí Petra Kazdová, DiS.

34 let, obchodní manažerka

871

10 Strana zelených

Mgr. Martin Matas

39 let, personální manažer

857

11 Strana zelených

Jitka Tichá

48 let, ředitelka Sdružení Roztoč

693

12 Strana zelených

Mgr. Jitka Vlčková, Ph.D.

37 let, umělecký historik

623

13 Sakura

Mgr. Tomáš Novotný

48 let, lektor českého jazyka

612

14 Strana zelených

Petr Macoun, MBA

39 let, obchodní ředitel

540

15 ODS

RNDr. Jaroslav Huk

55 let, vysokoškolský pedagog, analytik 499

16 Sakura

Mgr. Jaroslav Kubečka

64 let, úředník

493

17 Sakura

Ing. Michal Hadraba

38 let, stavební inženýr

481

18 ODS

Ing. Roman Jandík

32 let, projektový manažer

476

19 Volba pro město

Ladislav Kantor

68 let, publicista

443

20 KSČM

Mgr. Marcela Jungwirthová 73 let, učitelka

248

21 ČSSD

PhDr. Vít Calta

245

60 let, úředník

Průměrný věk zastupitelstva je 49 let. Poměrně vysoký je počet žen v zastupitelstvu – 6 z 21.
V seznamu zastupitelů jsme zaznamenali jednu kuriozitu – v zastupitelstvu zasednou dva pánové
totožného jména Tomáš i příjmení Novotný. Jeden je Mgr., druhý je Ing., první „kope“ za Turistické
oddíly mládeže, druhý „šlape“ pro roztocký fotbalový klub.

ODRAZ

měsíčník Roztok a Žalova

Co přinesly
volby
v Roztokách
Pro vlastní fungování obce jsou nejpodstatnější volby komunální. Vnímali to tak i voliči v Roztokách, jichž se dostavilo k volbám
do zastupitelstva města 49,72 % ze všech
oprávněných, což byl v rámci republiky nadprůměr. Naproti tomu ke druhému kolu senátní volby přišlo necelých 23 % voličů, i tak
šlo o celostátně nadprůměrný výsledek.
Je třeba se zamyslet nad smutnou skutečností, že se k volbám do zastupitelstva dostavila
jen necelá polovina voličů – nejhorší výsledek za 25 let demokratického vývoje. Zanedlouho si připomeneme již čtvrtstoletí
od listopadu 1989, kdy jedno z hlavních hesel demonstrací byly „Svobodné volby“. Ano,
svobodné volby byly něco, po čem jsme
marně 40 let toužili. Teď je máme, a „kašleme na ně“. To je skutečný paradox! Přitom se
nedá říci, že by nabídka stran a kandidátů
byla v Roztokách malá. O 21 míst v ZM usilovalo celkem 148 kandidátů z celého politického spektra!
Někteří komentátoři nás uklidňují, že nemáme nad chabou neúčastí voličů zoufat, že
neúčast ve volbách je také volbou. No, mám
za to, že tím hůř. Dá se to interpretovat také
tak, že více jak polovina voličů neakceptuje
současný (téměř demokratický) politický
systém. A pod čarou pak lze vnímat hospod-
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ské hudrování, že dříve bylo líp... Kdyby došlo nedej bože na volební povinnost, jak navrhuje prezident, pak bychom teprve nad
výsledky zírali. Zejména pak nad zisky krajní
levice i extrémní pravice. Ale zpět ke konkrétním výsledkům.
Volby v našem městě drtivě vyhrála TOP 09,
když získala 9 mandátů. To tu nebylo od doby
Občanského fóra; od voleb v listopadu1990
nikdy žádná strana nevyhrála v Roztokách
takto výrazně. Myslím si, že to překvapilo i samotné kandidáty této strany. Protože jsem zastánce Masarykovy teze, že demokracie je diskuse, a nikoli diktatura většiny, jsem z tohoto
jednoznačného výsledku poněkud na rozpacích. Nevím, zda TOPka toto vítězství „ve zdraví“ ustojí a nepodlehne pokušení „vládnout“.
V této souvislosti mě překvapilo, jak velká část
voličů ztotožnila nesporné úspěchy koalice
TOP 09 + ODS + Sakura v minulém volebním
období jen s touto stranou, ačkoli musí být
jasné, že jde o výsledek týmové spolupráce.
Na vítězství TOP 09 se lze ovšem podívat
i z jiného úhlu – ve smyslu toho, co jsem napsal v úvodu. Tato strana získala úžasných téměř 35 % voličských hlasů, ovšem z necelých
50 % zúčastněných voličů a z 2 880 platně
odevzdaných kandidátních listin, když ve voličských seznamech bylo zapsáno 5 808 voli-
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čů. Z tohoto pohledu dostává drtivé vítězství
poněkud trpkou příchuť.
Po dvaceti letech došlo i na účast samostatné
kandidátky, paní Vl. Drdové, která se sólovou
jízdou pokusila prakticky o nemožné. Výpočet mandátů je neúprosný a samostatným
kandidátům prakticky nedává šanci. Přepočteno na celou kandidátku by dosáhla třetího
nejlepšího výsledku.
Značný úspěch zaznamenala Strana zelených, která při absenci sdružení D.O.S.T. sesbírala protestní hlasy a posílila z jednoho
na čtyři mandáty. Zřejmě bude velmi tvrdou
opozicí. Doufejme, že konstruktivní.
Vcelku očekávané zisky zaznamenala Sakura,
Volba pro město, ČSSD i KSČM. V případě
ČSSD se neprosadil nikdo z lídrů kandidátky,
ale opět nestraník V. Calta. A to na předvolební mítink dorazil i předseda vlády Sobotka.
Mezi poraženými je tentokrát ODS, a to přes
masivní, leč nepříliš nápaditou (opatrně řečeno) billboardovou kampaň. Dva mandáty
je nejméně za posledních 20 let. Navíc všechny straníky přeskočil nestraník, bývalý místostarosta Dr. Huk. Je evidentní, že ho volili
i voliči jiných stran, kteří doufají, že bude
i nadstranický místostarosta.
Za zmínku stojí i jedna místní kuriozita.
V našem zastupitelstvu zasednou dva muži se

stejným jménem – Tomáš Novotný. Liší se
jen příslušností k volební straně a titulem
před jménem – a pravda i vizáží. Podělí se
i o rezort, který býval pohromadě a nyní
bude rozdělen. Z kulturní komise se odloupne komise pro sport. Další zajímavostí je to,
že jedna z nově zvolených zastupitelek, dříve
než stačila složit předepsaný slib, již změnila
stav a jméno.
Nejstarší členkou zastupitelského sboru je
Marcela Jungwirthová z KSČM, která preferenčními hlasy přeskákala své mladší kolegy
a kolegyně. Nejmladším zastupitelem je bývalý i budoucí starosta Jan Jakob z TOP 09,
což je bezpochyby další zvláštností, i když
tomu tak bylo i v minulém volebním období.
Skončila tedy první fáze voleb – ta, která se
odehrávala u volebních uren. Nyní probíhá ta
druhá – již bez publika; povolební vyjednávání,
kdo s kým vytvoří radu města a obsadí stěžejní
pozice v čele komisí a výborů. Rovněž bude (či
již byla) sepsána koaliční smlouva s hlavními
programovými prioritami. Tentokrát snad již
bez falešných slibů, jimiž se volební programy
hemžily. Až dostanete do rukou toto číslo Odrazu, už to bude jasné. Nezbývá než doufat, že
se tak stane ku prospěchu města.

ODRAZ

Stanislav Boloňský

měsíčník Roztok a Žalova

POLEMIKY A KOMENTÁŘE

Strana zelených míří do opozice
Vážení spoluobčané,
rádi bychom vám v prvé řadě poděkovali
za vynikající výsledek Strany zelených
ve volbách. To, že nám dal svůj hlas téměř
každý pátý volič, je pro nás do budoucna
obrovským povzbuzením pro naše úsilí
a práci v roztockém zastupitelstvu. Je však
také naší nemilou povinností oznámit vám,
voličům, že Strana zelených míří oproti
všeobecným očekáváním do opozice.
Volby v našem městě vyhrála TOP 09
(34,72 %), Strana zelených získala druhý nejsilnější mandát (19,14 %). Již na prvním, povolebním jednání s TOP 09, které se konalo
jen dvě hodiny po zveřejnění výsledků voleb, nám bylo sděleno, že došlo k dohodě se
sdružením Sakura. Zástupci TOP 09 si vyslechli náš návrh trojkoalice TOP 09 + SZ +

+ Sakura. Vítěz voleb by získal pozici starosty a pozice v Radě města by obsadily všechny tři subjekty tak, aby TOP 09 v radě nedisponovala většinou a zároveň i postem
starosty. Jsme toho názoru, že neomezená
vláda jedné strany nikdy v minulosti nic
dobrého nepřinesla, a proto jsme požadovali pluralitu a širší spolupráci tří subjektů.
Zástupci vítězné TOP 09 si naše návrhy vyslechli, ale žádný jiný protinávrh případné
spolupráce nepředložili. Na další schůzce
jsme byli jen seznámeni s podobou vzniklé
koalice (TOP 09, Sakura, ODS).
To, co jsme vítězi voleb neumožnili my,
umožnili tedy jiní. Jaké to bude mít důsledky, nechceme předjímat. Jisté je, že
následující čtyřleté období je pro další
směrování Roztok velmi důležité. Bude se

projednávat změna územního plánu města
a také se téměř s jistotou bude ve městě
opět stavět. Přibudou tak noví obyvatelé
a s nimi spojené zvýšení zátěže infrastruktury města. Vzhledem k výsledku povolebních jednání budeme mít jen omezené
možnosti, jak budoucí podobu města
ovlivnit či jak do ní výrazněji zasahovat.
Obracíme se tak na vás s prosbou, abyste se
po volbách nepřestali zajímat o dění ve městě. Dohlížejte na dodržování programů
vládnoucí koalice, protože tyto programy
byly často ve věci připravované zástavby
překvapivě ve shodě s programem zeleným.
Sliby se mají plnit, a to „nejen o Vánocích“.
Za SZ Roztoky Petr Macoun
www.szroztoky.cz

Povolební vyjednávání a podpis koaliční smlouvy
z pozice ODS
(22. října 2014, Roztoky)
V návaznosti na spolupráci v letech 2010 až
2014 jsme se rozhodli podepsat novou koaliční
smlouvu i pro volební období 2014 až 2018. Pro ODS bylo klíčových několik zejména programových
a personálních parametrů, o kterých jsme
s koaličními partnery dlouze, ale konstruktivně vyjednávali.
Vzhledem k silné pozici TOP 09, která má
po volbách v zastupitelstvu celkem devět
mandátů, bylo pro nás klíčové, abychom
v budoucím uspořádání města nehráli pouze druhé housle, ale abychom mohli efektivně prosazovat náš pravicový program, kvůli
kterému pro nás voliči hlasovali. Druhým
aspektem byly koaliční pojistky, které nám
dovolí reagovat na některé možné a nepředvídatelné situace – ty jsou definovány institutem „koaličního veta“. Vzhledem k volebnímu výsledku, který TOP 09 opravňuje
k nároku na pozici starosty i většinu v radě,
bylo toto obzvláště důležité a po debaklu
jednání TOP 09 se Stranou zelených jsme si
to velmi dobře uvědomovali.
Za ODS jsme do vedení na pozici místostarosty prosazovali Jaroslava Huka, který již
jedno volební období tento post úspěšně zastával. Na úřadě bude mít částečný úvazek
a na starosti bude mít zejména vyhledávání

ODRAZ

dotačních příležitostí, investice, strategické
plánování a výběrová řízení. Já budu v následujícím volebním období vykonávat pozici
předsedy Finančního výboru, která je zejména kontrolní.
Co se programu týče, některé programové
požadavky byly u všech stran společné a panovala na nich elementární shoda – zmiňme
například požadavek na vyrovnaný rozpočet,
nezadlužené město, školku, zvýšení počtu
odpadkových košů, kulturu, posílení autobusových linek, protipovodňová opatření nebo
nerozšiřování zastavěného území za hranice
definované stávajícím územním plánem.
Do koaliční smlouvy se nám podařilo prosadit ale i programové priority, které byly čistě
požadavkem ODS:

•

Zvyšování daní a poplatků je tabu
– v následujícím volebním období nebudou
zvyšovány daně ani poplatky. Toto byl nepodkročitelný požadavek a jsme rádi, že
na něj koaliční partneři bez větších diskusí
přistoupili.

• Budeme dále masivně investovat do ko-

munikací, infrastruktury a školek
– v koaliční smlouvě je vyhrazeno každoročně 12,5 milionu Kč na opravy silnic a chodníků. Do rozpočtu na rok 2015 budou převedeny finanční prostředky na nedokončené
infrastrukturní projekty z roku 2014 (kanali-

měsíčník Roztok a Žalova

zace na Žalově, Třebízského, oprava Jana
Palacha a Puchmajerova). Dále jsme požadovali, aby byly v roce 2015 opraveny zejména
tyto ulice – Plzeňská, Zeyerova, Řadová,
Sedláčkova a Vidimova, na které je hotová
projektová dokumentace z roku 2014.

•

Snížíme poplatky ze psů na 200 Kč
– v tomto bodě jsme přistoupili na koaliční
kompromis 200 Kč za každého psa. Náš
požadavek (160 Kč) kryl současné náklady,
které město má s úklidem psích exkrementů. Vzhledem k plánovanému zvýšení počtů košů ve městě jsme tento kompromis
akceptovali.

• Odpadové hospodářství

– koalice přehodnotí systém svozů s cílem
zajistit co nejnižší cenu pro občany za likvidaci a nakládání s odpady i lepší frekvenci
svozů.

• Chceme jednat o parkovišti P+R v Dej-

vicích.
Ač v rámci stávající koalice panuje mnoho
názorových odlišností, daří se nám zatím
nalézat shody, což je dobré zejména pro Roztoky a jejich občany. Realita vládnutí a chování některých nových zastupitelů se budou
ovšem teprve potkávat s denní praxí.
Roman Jandík, předseda ODS Roztoky
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Byli jsme blízko aneb co by se stalo, kdyby…
Obecně nemám moc rád relativizování ve stylu, kdyby se něco udělalo tak, bylo by něco jiného jinak . Nicméně výsledek těchto voleb
malé zamyšlení nabízí. Inspirací mi je velmi

těsný zisk devátého mandátu pro TOP 09,
a nikoli pátého zastupitele pro Stranu zelených v Roztokách. Kolik chybělo, ptáte se?
Čtyři lístky pro „Zelené“. Pro dokreslení ná-

SZ

KSČM

Soc. dem.

VPM

SAKURA

1. 10 218,00

1. 3 276,00

1. 3 519,00

1. 3 824,00

2. 5 109,00

2. 1 638,00

2. 1 759,50

2. 1 912,00

1.7 748,00

TOP 09

ODS

1. 18 539,00 1. 5 783,00

2. 3 874,00

2. 9 269,50 2. 2 891,50

3. 3 406,00

3. 2 582,66

3. 6 179,66 3. 1 927,66

4. 2 554,50

4. 1 937,00

5. 2 043,60

4. 4 634,75
5. 3 707,80
6. 3 089,83
7. 2 648,42
8. 2 317,37
9. 2 059,88
10. 1 853,90

sledující tabulka s vyznačenými náhradníky
a vyznačením hodnot pro pořadí kandidátů
(počty hlasů pro stranu vydělené pořadovým
číslem).
Pokud by SZ měla o ten pověstný chloupek
více (84 hlasů = 4 x 21), výsledek SZ na pátém místě by byl 2060,40 a poměr ve městě
by se velmi změnil. TOP 09 by nemohla držet „v pasti“ SAKURU, že koalici složí pouze
s ODS (současná varianta 9 + 2) a naopak by
volební výsledek pro koalici SAKURA a TOP
09 umožňoval SAKUŘE větší míru sebevědomí a menší nutnost úklonu, nežli nasvědčuje nastalá realita v povolebním vyjednávání. Budiž tento článek výzvou pro příští volby
a potvrzením známého hesla – „na každém
hlasu záleží“. 
Mgr. Martin Matas, předseda SZ Roztoky

Poděkování
Sakura děkuje!
Chtěli bychom poděkovat všem, kdo přišli
k letošním volbám do městského zastupitelstva a podpořili naše kandidáty. Obhájili
jsme stejný počet mandátů jako v minulém
volebním klání a jsme za to rádi.
S TOP 09 a ODS jsme se dohodli na spolupráci pro příští čtyři roky.
Podepsaná koaliční smlouva zahrnuje cíle,
na kterých jsme se byli schopni shodnout. Z našeho pohledu je stěžejní projednání nového
územního plánu, pěti regulačních plánů, vytvoření nových prostor pro lékaře, rekonstrukce
památkově chráněné vily v Tichém údolí, která
je ve vlastnictví města, prověření možnosti vybudovat domov pro seniory či denní stacionář
s tím, že budeme tlačit na hledání vhodného
dotačního titulu pro realizace této stavby. Chceme přispět k funkčnosti městského úřadu, včetně solidní informovanosti veřejnosti o připravovaných zásadních investičních akcích. Budeme
usilovat o to, aby nejen tyto cíle, ale všechny
stanovené záměry koaliční smlouvy byly v nadcházejícím období naplněny.
Musíme ale poblahopřát i straně, která součástí
koalice nebude – totiž Zeleným. Dosáhli solidního úspěchu a tam, kde se naše programové
cíle překrývají, budeme rádi spolupracovat.
Zastupitelé za Sakuru Tomáš Novotný,
Jaroslav Kubečka, Michal Hadraba
http://www.roztockasakura.cz/
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Poděkování voličům Strany
zelených Roztoky

Děkuji, je to pro mne
závazek

Vážení občané města Roztoky,
rád bych vám touto cestou poděkoval
za skvělý volební úspěch SZ Roztoky – 4 zastupitelská místa! Vážíme si každého hlasu
a uděláme maximum pro prosazení našich
volebních programových témat v období
2014–2018.

Ráda bych touto cestou srdečně poděkovala
všem roztockým občanům, kteří mi v obecních volbách dali svůj hlas a důvěru.
Do zastupitelstva jsem se sice nedostala, ale
obdržela jsem téměř 500 hlasů, více než řada
těch, kteří v zastupitelstvu nakonec zasednou
díky zvýhodnění, které volební systém poskytuje velkým stranám. V tomto směru pokládám svůj volební výsledek za úspěch.
V přepočtu na počet kandidátů odpovídá
můj zisk 19 % získaných hlasů.
Chtěla bych své voliče ujistit, že jejich hlas pro
mne nebyl zbytečný ani ztracený. Volební výsledek mi potvrdil, že mám důvěru a podporu
řady občanů, a je pro mne závazkem pro další
práci. Jak jsem oznámila již před volbami,
i z pozice mimo zastupitelstvo budu pokračovat ve svém úsilí pomáhat potřebným a odpovědné budu nutit k plnění jejich povinností.
Nyní mohu začít budovat tým kvalitních spolupracovníků a podobně smýšlejících občanů,
s nimiž půjdeme společně do dalších voleb.
Blahopřeji všem, kteří v letošních volbách
uspěli, a přeji jim, aby se jim práce pro občany
našeho města dařila a přinesla městu jenom
prospěch.
Děkuji zároveň sponzorům, kteří mi pomohli
připravit alespoň skromnou volební kampaň.

Mgr. Martin Matas, předseda SZ Roztoky

Poděkování za ČSSD
Vážení voliči, přátelé,
dovolte nám, abychom vám
touto cestou co nejsrdečněji poděkovali za vaši
účast v senátních a komunálních volbách 2014.
Jsme přesvědčeni, že kýženého cíle v Roztokách bude dosaženo, i když změny nejsou tak razantní, jak jsme předpokládali.
I přes dané výsledky jsme rádi, že ke změnám došlo, a věříme, že je to nový začátek
pro občany města. Rádi bychom také poblahopřáli vítězům.
Ještě jednou vám děkujeme.
Za MO ČSSD Roztoky
Stanislav Čáslavka, předseda

ODRAZ

Vlaďka Drdová
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Poděkování voličům

výboru mají možnost zúčastňovat se jako
hosté zasedání Rady města. A já měl na zasedání RM vyšší účast než někteří radní. Nic
víc a nic míň.
Doslechl jsem se, že se lidé, kteří mne dobře
znají, z mého zvolení zastupitelem radovali
napříč politickým spektrem. S odstupem
času mne to někde hluboko i těší. Jejich radost jsem ale s nimi v reálném čase vůbec
nesdílel.
Mnohem víc mi vadilo, že se zastupitelem
nestal předseda MO strany, za kterou jsem
jako nezávislý kandidoval, Stanislav Čáslavka.
Na naši společnou práci v zastupitelstvu jsem
se velmi těšil. Hned poté, co bylo jasné, že
získáme jen jeden mandát, jsem se rozhodl
odstoupit. Situaci mi pak zkomplikovalo několik jedinců, kteří po mně požadovali totéž

Děkuji tímto svým voličům. Těm, kteří dali hlas
naší volební straně jako
celku, i těm, kteří dali hlas,
tedy malý křížek, jen mně.
Škoda jen, že těch prvních
nebylo o 29 víc.
Rád bych se zde vyrovnal s fámou, že jsem se
v minulém volebním období stal tichým členem vládnoucí koalice. Nebyl jsem ani tichým, ani hlasitým členem žádné koalice.
Stal jsem se, ve druhé půlce volebního období, předsedou kontrolního výboru zastupitelstva. A to jen proto, že se součástí koalice
stalo volební sdružení tehdejšího předsedy
KV. Předsedové kontrolního a finančního

způsobem, který pro mne nebyl přijatelný.
Zvolil jsem proto k předání funkce zastupitele
svému náhradníkovi poněkud netradiční formu. Těm, které toto mé správné rozhodnutí
zklamalo, se omlouvám. Svému nástupci
budu v jeho práci pomáhat, co mi budou síly
stačit, a tuto stranu budu nadále zastupovat
v redakční radě městského časopisu.
Nastupující volební období bude zejména
o charakteru našeho města na několik následujících desetiletí, možná na „furt“. Svým
přátelům, sousedům a známým jsem před
volbami slíbil, že, budu-li zvolen, budu hájit
zájmy města proti zájmu developerů. V osobě mého nástupce Stanislava Čáslavky mají
jistotu, že se bude chovat stejně.
Vít Calta

Komunální volby: pozitivní zprávy
Už seznam kandidujících subjektů dával
jisté naděje – jasně dominovaly místní pobočky zavedených partají a zmizela dvě
„sdružení nezávislých kandidátů“. To lze
v době, kdy jsou slova jako „politik“ či
„straník“ vnímána skoro jako vulgarismy,
srovnávat se zázrakem. Na vině je nebez-

Říjnové komunální volby a jejich výsledek
naplnily autora těchto řádků určitou dávkou
optimismu (ačkoli sám zvolen nebyl, což
nepochybně zase naplnilo optimismem jiné).
Roztoky zůstaly jedním z mála zbývajících
ostrůvků normální politiky tak, jak se vyvíjela od roku 1989.
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Dlouholetá praxe–22 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž
přímo od výrobce!
Dodání od 3 do 7 dnů!
Záruka 42 měsíců!
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pečný blud, že v komunálních volbách „nejde o ideologii, ale jak se budou opravovat
chodníky“. Kdyby šlo o chodníky, žádné
volby ani zastupitelstvo bychom nepotřebovali. Ty totiž bez problémů zvládnou opravovat nevolení úředníci městského úřadu.
Komunální politika se ale ve skutečnosti

Po předložení
tohoto inzerátu

inz HAR 42 mes_A6_22_let.indd 2

SLEVA 30 % z montáže.
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zabývá otázkami alokace zdrojů, sociálními
problémy, přerozdělováním, dotacemi, nejrůznějšími druhy regulace a v jisté míře
i výší daní, což jsou otázky skrz naskrz politické, řešitelné jen na klasické pravolevé
škále. Je podle mě mnohem přehlednější,
když se na ní pohybují normální polické
strany než nevypočitatelná „občanská sdružení“. Mimochodem za symptomatické považuji, že z tohoto hlediska ve volbách jednoznačně uspěly programy levého středu
(přerozdělování, regulace…), byť někdy
prosazované stranami hlásícími se k pravici. Což je logické; levostředová politická
orientace je v Čechách dominantní (na komunální úrovni obzvlášť), ačkoli se řada
nositelů tohoto světonázoru sama mylně
považuje za pravičáky. A ještě jednu výhodu
převaha celorepublikových politických
stran v komunální politice skýtá: vytvářejí
nezbytné podhoubí pro vyšší politická patra. Ve standardní politické straně „probublává“ politika odzdola nahoru a od vůle členů místních buněk se různými mechanismy
odvozuje i to, co se nakonec děje na celostátní úrovni. Lokální občanská sdružení
žádný takový přesah nemají. Demokracie
přitom nemůže fungovat bez masového zapojení občanů – politické strany na Západě

mají zpravidla násobně více členů v přepočtu na obyvatele než strany u nás. Nikdo
nemá nárok požadovat demokracii švýcarských parametrů, aniž by pro to sám hnul
prstem. Chodit jenom k volbám je zoufale
málo.
Další pozitivní zpráva voleb zní: aspoň
v Roztokách jsme se vyvarovali infekce politiky momentálně populárním hnutím ANO,
které podle mínění autora tohoto textu vede
pod heslem „Nejsme jenom politici, makáme“ útok na dosavadní politický systém.
Půdu pro ANO připravila různá občanská
hnutí typu Rekonstrukce státu, Vraťte nám
stát apod. (dále jen „užiteční idioti“), kterým
se v dobré víře podařilo v uplynulých letech
národu vsugerovat, že je zde všechno špatně,
zem je rozkradená a politici jsou zločinci,
kteří by měli vstávat lehat s obavou, kdy
skončí „v klepetech“. Tím se umetla cesta
mazanému pragmatikovi, který spíš než rekonstruovat začal stát strkat do vlastní kapsy.
A hlavně, při důsledné realizaci některých
populistických myšlenek (např. co se zabavování tzv. nekale nabytého majetku, ale třeba
i „neproduktivního tlachání“ v Parlamentu
ad. týče) by za frenetického potlesku nezanedbatelné části veřejnosti došlo k podstatnému okleštění našich stávajících svobod. Prá-

va gaunerů totiž bohužel nelze výrazně
„zkrouhnout“, aniž by byla omezena i práva
všech ostatních. V historii máme k stávající
situaci několik zajímavých paralel. Naštěstí
doba pokročila a užiteční idioti poté, co přestanou být užitečnými, už dnes aspoň nekončí na pokyn pragmatiků pod gilotinou nebo
na šibenici.
Ne že by v ČR nebylo co kritizovat, ale když
člověk občas vystrčí nos „za kopečky“, zjistí,
že nejrůznější skandály jsou všude a naše
země v uplynulém čtvrtstoletí vůbec nebyla
špatným místem k žití. Konečně i dnes značně idealizovaná první republika se ve skutečnosti zmítala v politických krizích a řadě
afér, které by si s těmi současnými v ničem
nezadaly. V demokracii a svobodné společnosti to tak totiž prostě chodí. Bez hašteření
a v nerozborné jednotě politici za jeden provaz pro blaho lidu táhnou jen v diktaturách.
A kdo tam za jeden provaz netáhne, skončí
v base.
Staronová koalice v Roztokách má mimo
jiné šanci ukázat, že dosavadní standardní
nepopulistická demokratická politika má
sice k ideálu daleko, ale je to to nejlepší, co
máme.
Tomáš Šalamon

Jak dál s linkou 359?
Před zavedením linky 359 jsme se na nějaký čas odmlčeli. Nechtěli jsme, aby se diskuse zvrhla na to, jestli bude linka vedena
ulicí Angreštovou, Borůvkovou či Cibulovou, a nakonec se nezměnilo nic. Své připomínky jsme starostovi sdělovali jen mezi
čtyřmi případně šesti očima. Vyslechl, ale
nevyslyšel.
To, jak je linka trasována, jsme považovali
a nadále považujeme za nejhorší možnou
variantu toho, jak přivést hromadnou dopravu na roh ulic Masarykovy a Obránců
míru. Horší by ale bylo, nezavést ji vůbec.
Linka si, po chvíli váhání, nakonec přece
jen našla své cestující. Alespoň ve špičkách,
ale jen ve špičkách. Nutno poznamenat, že
midibusové linky jsou provozované menšími autobusy vzhledem k očekávané nižší
poptávce cestujících. I zarytí požadovatelé
jejího zrušení rychle mění názor, když jim
v internetové diskusi jeden či dva anonymní
diskutující sdělí, že s nimi nesouhlasí. V minulém čísle Odrazu starosta přímo vyzval
k diskusi nad další budoucností této linky.
Tož do toho, pojďme diskutovat.
V naší, dnes již historické, studii – http://
calta.webnode.cz/dopravni-studie/ – jsme
navrhovali vést jednu z linek (340 a 350) či
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alespoň některé spoje Masarykovou ulicí
a s vynecháním zastávky U rybníčku. Autobusy by pak měly společnou zastávku u Tesca. Současně jsme upozorňovali na potřebu
spojení Roztok s VŠ v Suchdole. Linka 359
pak vznikla jako jakýsi kompromis těchto
potřeb navíc i s požadavkem Únětic na přímé spojení s vlakem. Také konečná v Bělině
byl krok z nouze, protože parkoviště u Koruny je stále pod kuratelou vrácení dotace
v případě jakéhokoli stavebního zásahu.
Dnes již skoro nikdo nepochybuje o tom, že
bylo dobré zavést autobus na křižovatku ulic
Masarykovy a Obránců míru. O nejkratším
a nejlevnějším vedení linky ulicemi Obránců
míru a Masarykovou bylo již napsáno dost.
Stále ho považujeme za nejlepší. Je třeba
především brát v úvahu, že každý vozokilometr linky stojí více než 40 Kč a prodloužení
trasy musí být kompenzováno zvýšením počtu cestujících či vyšším doplatkem obce.
Jakýkoli jiný přístup je spíše sociální službou
a nemá se zefektivněním hromadné dopravy
nic společného.
Jaké jsou tedy další varianty vedení linky, aby
byl její provoz ekonomičtější než nyní? Několik internetových diskutujících se dožaduje vedení ulicí Haškovou a Palachovou. Je to

druhé nejlepší řešení a jeho autorem byl před
mnoha a mnoha lety tehdejší vedoucí odboru SRM Dědič. Zastávka na rohu Haškovy
a Palachovy sice lince moc dalších cestujících
nepřinese, zastávka na Školním náměstí ale
ano. Proti oběma těmto trasám se vyskytla
námitka, že právě tam bude řidič autobusu
přejíždět děti. Zřejmě tam, kde autoři těchto
obav bydlí.
Velmi silné je i volání po tom, aby linka nekončila v Roztokách či Suchdole, ale dojela
až do Dejvic. A také aby dojela až k VŠ
v Suchdole. S tou školou je to celkem jasné.
Při současné konečné v Suchdole se opravdu
do VŠ cestuje také s přestupem, tedy jako
přes Sedlec a jízdní řád navíc naprosto nerespektuje čas výuky. Pokud by autobus zajížděl do Dejvic kolem vody, bylo by třeba sladit
jeho jízdní řád s linkami 340 a 350. Navíc zde
vzniká otázka, zda by při prodloužení
na Dejvickou nebyl midibus příliš malý...
Přesun vlakové zastávky z Bubenče na Podbabu pomohl zejména cestujícím dojíždějícím linkou S4 z větší dálky. Nikoli nám. My
máme dobré spojení s centrem Dejvic zabezpečené linkami 340 a 350. Roztoky tímto
posunem naopak přišly o potřebné a žádané
přímé spojení s oblastí starého Bubenče
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POLEMIKY A KOMENTÁŘE
městem. Žádné město ani městská část ze
zákona nesmí investovat do cizího majetku.
A zastávka u Lidlu by nestála na pozemku
Roztok, Horoměřic ani Suchdola, nýbrž
na pozemku výše zmíněného supermarketu
či jiných soukromých vlastníků. I tady si
tedy budeme muset počkat na další vývoj.
Začátkem příštího roku se Praha zřejmě
přece jen konečně dočká prodloužení metra
do Motola a následných úprav navazujících
linek povrchové dopravy. Autobusové linky,
které jezdí po Evropské, budou zkráceny
do stanice Červený vrch a autobusů na „kulaťáku“ ubude. Tedy i linky 316 a 356. Obyvatelům Horoměřic a Velkých Přílep se zna-

a Stromovky. A tady se nabízí vedení linky
359 přes Sedlec, Podbabu a zastávky u škol
a nemocnice v Bubenči na Hradčanskou. Nemusel by to být problém ani finančně, protože o přímé spojení se starým Bubenčem přišli i obyvatelé Sedlce.
Je až roztomilé sledovat neutuchající internetový boj jakési Delfinky o to, aby linka
359 stavěla u Lidlu. Zastávky u našeho Tesca a Lidlu by bezpochyby přivedly do linky
359 nemálo cestujících navíc. Dle našich
informací brání vybudování zastávky u Tesca jakési optické kabely, které jsou v těch
místech položeny. Situace zde se tedy vyřeší
teprve s rekonstrukcí hlavního průtahu

telně zkrátí cesta na metro, stejně tak
i obcím vzdálenějším. Je otázkou, jak se tato
skutečnost promítne do dalšího osudu linky
350… Třeba budeme kompenzovat chybějící spoje této linky právě již zmíněným prodloužením 359 podél vody k metru? Podle
všeho je kapacita točny na Levém Hradci
takřka vyčerpána a autobusů 340 v ranní
špičce již mnoho přidávat nelze. Na podzim
má ROPID rozeslat obcím návrhy úprav
dopravní obslužnosti, tak věříme, že se to
brzy dozvíme.
Vít Calta, Michal Přikryl
SPRD (Spolek přátel roztocké dopravy)

Linka č. 359: problém nebo výhra?
V čísle 7–8 Odrazu jsem si přečetl články
o autobusu „duchů“, který nám přes Roztoky
začal jezdit. Popravdě, čekal jsem podobné
články při pohledu na obsazenost této linky,
kdykoli mě malý autobus míjí.
Nicméně určitě je nutno zmínit podstatné, že
se podařilo vedení města zavést novou linku,
a jak se bude rozvíjet dál, je věcí druhotnou,
neméně důležitou. Chtěl bych zde zmínit
několik faktorů, které mají velký vliv na obsazenost jednotlivých spojů:
linka č. 359 byla zavedena asi v nejhorším možném období, kdy na železniční
trati do Prahy probíhá složitá výluka v oblasti Prahy-Bubenče a zejména v období
od května do srpna docházelo k častému
odříkání a zpožďování přípojných vlakových spojů. Nezřídka tak docházelo k tomu,
že nabízená možnost přestupu u roztockého nádraží nemohla být uskutečněna. Vlak
přijel pozdě, autobus již odjel nebo v tom
horším případě vlak vůbec nejel. Mimochodem vždy mě tato myšlenka napadá,
když po příjezdu vlaku z Prahy vidím, jak
někteří spolucestující běží podchodem

na autobus, který vyjíždí od zastávky před
nádražím a v tom lepším případě vzápětí
brzdí dobíhajícím cestujícím. Řešením by
byla garance přestupu, která však není
v PIDu zatím systémově zavedena;
provázanost s linkami č. 340 a 350 také
není nijak zajímavá. K lepšímu využití autobusu linky č. 359 by mohlo vést vedení spojů
v trase před spoji linek č. 340 a 350 od nádraží, kdy do již přeplněného autobusu z Prahy
nastupují cestující po příjezdu vlaku a za ním
přijíždí spoj linky č. 359, kterému již nabral
všechny cestující předchozí autobus;
dalším problémem v malém využití
může být umístění zastávky Roztoky, Solníky v blízkosti zastávky Roztoky, Masarykova. Svým umístěním se totiž izochrony dostupnosti těchto zastávek velmi překrývají
a oblast Solníků je tak obsloužena jen okrajově, otáčení malého autobusu na křižovatce ulic V Solníkách a Bernáškova s poblíž
umístěnou zastávkou by nebylo větším problémem, než je tomu v současnosti na křižovatce ulic Masarykova, Bernáškova a Čás
lavského takříkajíc v poli. Myslím, že

•

•

•

navýšením počtu projíždějících vozidel zástavbou Solníků by se situace nijak dramaticky nezměnila;
s tím také souvisí časová úspora v případě
použití autobusu k vlaku a opačně z oblasti
Solníků. V současnosti je tato úspora nulová.
Pěšky trvá cesta na nádraží cca 20 minut. Při
použití autobusu včetně čekání na vlak je
totožná;
obsazenosti linky č. 359 by také pomohlo vyřešení otázky nové zastávky v oblasti
Tesca;
rovněž četnost spojů v ranní špičce je
diskutabilní. Spoje s intervalem ve špičkovém období 90 minut příliš cestujících nepřilákají a využijí je tak spíše náhodní cestující.

•

•
•

Zavedení nové linky č. 359 v Roztokách bylo
určitě dobrým nápadem, ale z výše uvedených problémů vyplývá, že je nutné dále náš
„městský“ autobus rozvíjet a bude to zřejmě
běh na delší dobu.

10. pizza zdarma POUKÁZKA
rEST***PIzzErIE
tel.: 220 911 005
728 416 007
Nádražní 21 (U zámku)
252 63 roztoky

1
6

platí i pro rozvoz

U
ZÁMKU

www.pizzerie-roztoky.cz
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3
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9 10

pizza
zdarma

po získání 9 razítek je 10. pizza zdarma
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Martin Winkler
rEST***PIzzErIE
tel.: 220 911 005
728 416 007
Nádražní 21 (U zámku)
252 63 roztoky

objednáte-li 2 pizzy, dostanete 1 zdarma

platnost od 15.11.2014 do 15.12.2014

rozvoz zdarma
v roztokách
pizza z tradiční pece, pasta,
gnocchi, speciality balkánské kuchyně

U
ZÁMKU

www.pizzerie-roztoky.cz
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PLACENÁ INZERCE
ŠKOLIČKA - ROZTOKY

Zdenek Simoník Architects
www.zdeneksimonik.cz
+420 776 130 178

Krok za Krokem

Borkovského 1768
Roztoky

FINANČNĚ DOSTUPNÉ
ČÁSTEČNÁ VÝUKA V ANGLICKÉM JAZYCE,
FORMOU HRY
PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ, DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
A PRIMA KOLEKTIV
PŘIJĎTE SI NÁS ZDARMA VYZKOUŠET
KAŽDÉ ÚTERÝ A ČTVRTEK DOPOLEDNE
VYHOVÍME VAŠIM POŽADAVKŮM

WWW.KROK-ZA-KROKEM.CZ

...dopřejte si domov.
interiéry, rekonstrukce, novostavby
Poznejte nezávazně své možnosti, první konzultace zdarma....

Vánoční prodej se slevou
Ve středu 10. 12. 2014 proběhne od 9:00 do 20:00 hod
vánoční prodej ve firmě Mobax v Horoměřicích.
Dárek pro vás: sleva 20 % z prodejní ceny na veškeré zboží.
Těšit se můžete nejen na sortiment značek jako jsou WMF, Silit, Cilio, Küchenprofi,
Philippi, Zassenhaus, Ritzenhoff, Ritzenhoff & Breker, Maxwell & Williams,
ale také na krásný vánoční sortiment.
Srdečně vás zve Mobax tým!

Místo konání:
Mobax ČR, s.r.o. (bývalá budova Gastrostelly),
Suchdolská 782, Horoměřice
Kontakt:
tel.: 233 920 404, e-mail: mobax@mobax.cz
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Pod střechami Paříže
Pánové, jistě to znáte. Manželka rozhodne
(většinou s úsměvem), že půjdete za kulturou tehdy a tehdy, tam a tam, že je třeba
takto obohatit váš společný život o více prožitků. Někdy je souznění s takovýmto návrhem okamžité, někdy nikoli, často přichází
postupně…
Moje paní Jani rozhodla, že půjdeme do roztockého hotelu Academic na večer písní
a šansonů pod názvem Pod střechami Paříže.
Řekla to s celou svou přesvědčivou elegancí
a já se začal po čase docela těšit.
A v neděli 12. října započal zážitek, umocňovaný každou písní krásného večera. Už při
vstupu do „stolově uspořádaného“ sálu hotelu Academic bylo zřejmé, že je třeba lahvinkou Chardonnay vyrovnat dobrý nápad své
manželky. Lahvinka byla otevřena, světla
zhasla, večer započal…V podmanivém po-

dání paní Evy Kriz (kdysi byla ještě jako Lifková členkou jedné z prvních sestav Spirituál
kvintetu) zazněla celá řada šansonů, které
nám byly tak nějak důvěrně povědomé, jen
jsme museli trošku více zavzpomínat…
V poslední době je nám mužům ve více či
méně povedených sděleních oznamováno, že
již končí nadvláda mužů, abychom se na pří-

ští údobí a dominantní roli opačného pohlaví připravili.…
Všem takovým pisálkům a fatalistům lze
doporučit, aby zhlédli a zaposlouchali se
do krásných melodií a slov francouzských
šansonů s jejich lidovým úsměvným moudrem. Do písní o životní pouti, o nesnázích či
řeholích všeho druhu. Do šansonů plných
lásky, ve kterých se vznášejí v krásných melodiích šaramantní atraktivita a jiskrné úsměvy
elegantních „madames“ či jim vévodí šviháctví, ba i sympatická rozpustilost „messieurs“.
O tom, který piedestal takovýchto bytosti
ON či ONA je vyšší, vznešenější či více pro
život, je poté vskutku těžko rozhodnout…
Nevím, kdo takovýto večer navrhl a připravil, ale byl to určitě dobrý nápad...
Miloš Markvart

Město Roztoky
pořádá
na 1. adventní neděli

30. 11. 2014

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
na Tyršově náměstí
Program:
14:00 - 18.00 vánoční trhy
15:30 Zimní pohádka o andílkovi - divadelní představení
16:30 Roztocké děti – společné vánoční zpívání
17:00 rozsvícení vánočního stromu města s nadílkou pro děti
17:30 ROSA – vystoupení pěveckého sboru

Akce je financována z programu Dobré sousedství Letiště Praha, a.s.

Vážení návštěvníci,
srdečně vás zveme na prohlídku Levého Hradce. V období listopad až duben budeme provádět prohlídky, které je nutné si
dopředu objednat. Neváhejte a zavolejte průvodcům Levého Hradce, provázíme skupinky od šesti návštěvníků.
Telefony: 776 651 596, 604 700 347.
Bližší informace na: www.levyhradec.cz
Přijďte se svou rodinou, dobrými přáteli či návštěvou na Levý Hradec, na národní kulturní památku v Roztokách!
Průvodci Levého Hradce
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Společné zpívání u vánočního stromu
Přichází doba tajných přání
... zázraků a nadějí, přichází doba adventní.
Advent – odvozeno od latinského adventus je
čas předvánoční, v křesťanské liturgii je to přípravná doba, která předchází vánočním svátkům. Období čtyř týdnů před Vánocemi je také
příchodem zimy a pro křesťany je to čas očekávání příchodu Spasitele, narození Božího syna,
Ježíše Krista. Advent tedy znamená „příchod“,
bývá také označován jako „čas pokoje“, „čas
ztišení“, „čas očekávání“, „čas probouzení“...
Advent je šance pro naše leckdy zmatená
srdce. Zkusme se na chvíli zastavit, ztišit

Pohyb vestoje,
vleže a dokonce
i vsedě
Již několik docházím v Roztokách na cvičení
O–A metodou, které již někdy v roce 2008 předváděla specialistka na správné držení těla PaedDr. Olga Chválová na přehlídce nových druhů
cvičení v hotelu Academic, tehdy ještě pod názvem „kocouří cviky“. Jedná se o jedinečné cvičení, které správného držení těla dosahuje uvolněním stále více zatuhlých svalů. Na rozdíl
od masáží nebo fyzioterapie učí toto cvičení zapojovat pomocí oscilací a antigravitačních impulzů (O–A) i ty nejmenší svaly ve všech kloubech, čímž odezní bolesti a napraví se i držení
těla. Cvičení mi po poměrně krátké době natolik
ulevilo od chronických potíží se zády, že jsem
u něj vydržela dodnes. Nejen proto, že mi značně usnadňuje život (návštěvy rehabilitací zabírají přece jen spoustu času a přinášejí časově
omezený efekt), ale i pro svou zábavnou formu
a inovace. Každou chvíli totiž přijde Dr. Chválová s něčím novým. Obvykle na to nejprve užasle
hledíme, ale nakonec se vždy ukáže, že paní
doktorka ví, co dělá. Od hravých oscilací, které
jsou dobré pro ramena a páteř, jsme přešli k posturálnímu tréninku pro nohy a nyní nás překvapila cvičením, kterému říká Pohyb vsedě.
Zprvu jsem si říkala, že na cvičení na židli mám
ještě dost času, jenomže se ukázalo, že tímto
druhem cvičení se dostaneme mnohem lépe
na zoubek neduhům, které cvičení dosud odolávaly. A tak se Pohyb vsedě stal nedílnou a velmi
oblíbenou (cvičebně kupodivu náramně vydatnou) součástí pravidelných lekcí, které se konají
každou neděli od 18 a 19 hodin v Hudebním
sále ZUŠ. Nevěříte? Z vlastní zkušenosti mohu
potvrdit, že začít pravidelně cvičit se opravdu
vyplatilo.

svou duši a v tomto stavu alespoň pár okamžiků setrvat. Bůh přijde do našeho srdce
a s ním i radost. A advent je právě obdobím
intenzivního očekávání této radosti.

… pojďme společně otevřít svá srdce, přivítat čas
adventní a na 1. adventní neděli 30. listopadu
2014 si společně zazpívejme u vánočního stromu
našeho města. Je již tradicí, že než se strom
na Tyršově náměstí rozsvítí, zpívají Roztocké děti
známé i méně známé vánoční písně. Zpívají děti
i dospělí. Loni nás bylo přes padesát zpívajících.
Přidejte se i vy. Seznam písní a texty naleznete na
www.roztockedeti.cz, pokud se chcete zúčastnit
hromadného nácviku, přihlaste se na v.drdova@
volny.cz nebo telefonicky na: 606 893 292.
Vlaďka Drdová

MIKULÁŠSKÝ KARNEVAL
S BERUŠKA BANDEM
Neděle 7. 12. 2013 od 15 hodin,
hotel Academic, Tyršovo náměstí, Roztoky
Písničky, tanec, soutěže,
bohatá nadílka pro každé dítě
Vstupné 80 Kč, předprodej v recepci hotelu,
Rezervace na tel. 606 893 292.

Akce je podpořena grantem města Roztoky.

POZVÁNKA
Restaurace Na Vrškách
ve spolupráci s místní
organizací ČSSD Roztoky
pořádá 5. 12. 2014 od 16.00 hodin Mikulášskou
besídku pro děti
Mikulášské disko, soutěže, dárečky a hlavně přijde
Mikuláš, anděl a jejich doprovod čert
Na hojnou účast se těší pořadatelé
Vstup zdarma

Iva a Hela
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Cesty Důvěry – Evropské setkání mladých
Milí obyvatelé Roztok,
rádi bychom vás informovali o události, která
se dotkne i našeho města. I když se o tom
ve sdělovacích prostředcích moc nemluví, Praha byla znovu po 24 letech vybrána jako centrum, kde se setkají lidé z celé Evropy na tzv.
Evropském setkání mladých lidí, pořádaném
komunitou Taizé. Komunita Taizé je ekumenickým společenstvím různých křesťanských
církví a je známa svým specifickým způsobem
modlitby, jejíž základní součástí je zpěv velmi
jednoduchých meditativních písní ve všech
světových jazycích. Evropské setkání mladých
je velikou čtyřdenní událostí, které se zúčastní
několik desítek tisíc mladých lidí a Praha se
musí postarat o jejich přijetí. Protože Roztoky
leží velmi blízko Prahy, obrátili se na nás bratři

z Taizés s prosbou o ubytování co největšího
počtu těchto mladých lidí. Obyvatelé Roztok již
při minulém Evropském setkání prokázali velkou vstřícnost a otevřeli své domovy. Obracíme
se tedy na vás (a je jedno, jste-li věřící nebo bez
vyznání, svobodní či s rodinou), abyste zvážili
možnost některé z mladých lidí přivítat ve svém
domově. Je to dobrá příležitost k navázání nových kontaktů s mladými lidmi z celé Evropy,
popř. i k procvičení si cizího jazyka či jiných
dorozumívacích prostředků. O mladé lidi bude
postaráno vždy téměř celý den, dopoledne odjedou do Prahy a vrátí k vám až večer, okolo
desáté hodiny. Jediné, co potřebují, jsou cca
2 m2, kam by složili svůj spacák, a velmi prostá
snídaně. Pokud nemáte možnost, nebo nechcete u sebe nikoho ubytovat, velmi přispějete

i přípravou nějakého jídla, popř. pozváním některého účastníka na oběd 1. ledna. Akci též
můžete podpořit účastí na benefičním odpoledni dne 30. 11. 2014, konané v prostorách
fary a kostela na náměstí 5. května.
Podrobnější a aktuální informace naleznete
na veřejně přístupné facebookové stránce
www.facebook.com/TaizeRoztoky a na oficiální webové stránce www.taizepraha.cz. Tam
také najdete formuláře pro nabídnutí možnosti ubytování.
Jakékoli dotazy můžete psát na adresu
roztoky.taize@gmail.com.
Za vaši pomoc děkuje přípravný
tým pro organizaci setkání
v Roztokách.

Zářijové setkání mládeže CČSH
Zářijové setkání dětí a mládeže jsme si náležitě užili. Přímo v den svátku sv. Václava v neděli 28. září jsme se s novou posilou týmu bratrem
Albertem vydali k soše sv. Václava na Václavském náměstí. Proto si na nás už nikdo nepřijde s otázkou, kdo to vlastně byl sv. Václav...
Přece rytíř, kníže a výjimečný muž své doby.
Rádi bychom vás tímto pozvali na další setkání, které se uskuteční první neděli v listopadu – 2. 11. 2014 – od 9.45 ve sboru CČSH v Jeronýmově
ulici. Tentokrát budeme připravovat drobné dárky dětem z dětského domova, které půjdeme před Vánoci navštívit.
Těšíme se na vás.
Za děti a mládež Tomáš Rozkydal
MĚSTO ROZTOKY

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA
SPOLEČNOU PŘIPOMÍNKU PODZIMNÍCH
DNÍ LET

1939 A 1989.

17. LISTOPAD
DEN BOJE ZA SVOBODU
A DEMOKRACII
17. LISTOPADU 2014, OD 16:00 DO 20:00,
TYRŠOVO NÁMĚSTÍ , ROZTOKY
PROGRAM:
16:30 SKUPINA DESPERATE TURKEY
17:45 SLAVNOSTNÍ PROMLUVA
STANISLAV BOLOŇSKÝ , D ANIEL K ORTE , L ADISLAV K ANTOR

18:00

JIŘÍ DĚDEČEK

PÍSNIČKÁŘ , ÚČASTNÍK LISTOPADOVÝCH MANIFESTACÍ

K

DISPOZICI BUDOU ZABIJAČKOVÉ SPECIALITY A DALŠÍ

OBČERSTVENÍ , KTERÉ PŘIPRAVÍ FIRMA:

A PŘEKVAPENÍ OD STAROSTY ( ZABIJAČKOVÁ POLÉVKA).
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mokrá pedikúra
wellness pedikúra
nehtová modeláž
parafínové zábaly
depilace cukrovou pastou
dárkové poukazy
Vlaďka Kozlovská
Sportovní 1499, Roztoky u Prahy - Žalov
Tel.: 723 577 490
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Kulturní kalendárium – listopad, prosinec
Pá 20. 6.

Otevření nové stále expozice – Jak se jezdilo do Roztok na letní byt

Středočeské muzeum, Roztoky

Út 18. 11.

30 maratónů ve 30 dnech kolem Islandu – René Kujan. Od: 18.00 hod.

Městská knihovna, Roztoky

Po 17. 11.
Út 18. 11.
Pá 21.11.

Ne 23.11.
Ne 23.11.

Bojím se v lese – dětské představení. Loutky bez hranic. Od: 15.00 hod.

Sokol, Tyršovo nám., Roztoky

Marika Singers – recitál sólistů. Od: 20.00 hod.

Středočeské muzeum Roztoky, historický sál

Kosa Vostra – Acoustic Rock. Vstupné 100 Kč. Nekuřácká akce. Od: 20.00 hod.

Hostinec Na Růžku, Žalov

Honza a čert – divadlo pro děti Od: 15.00 hod.

Hotel Academic, Roztoky

Klíče na neděli – představení divadelní společnosti Háta. Od: 19.30 hod.

Hotel Academic, Roztoky

So–Ne 29.–30.11 Jelení listopádění – Festival loutkového divadla pro děti i dospělé
Ne 30. 11.
Ne 30. 11.
Ne 30. 11.
Ne 30. 11.
Po 1. 12.
Pá 5. 12.

Pá–Ne 5.–7. 12.
Ne 7. 12.
Ne 7. 12.
Ne 7. 12.

So 13. 12.
So 13. 12.

Ne 14. 12.
Ne 14. 12.

Středočeské muzeum, Roztoky

Čertovská pohádka – představení pro děti. Spolek roztockých loutkařů Kvítko.
Od: 15.00 hod.

Sokol, Tyršovo nám., Roztoky

Adventní koncert Evy Henychové. Od: 15.00 hod.

Husův sbor, Roztoky

Rozsvícení vánočního stromu – vánoční trhy a kulturní program. V 17.00 hod.
rozsvícení vánočního stromu a nadílka pro děti.

Tyršovo náměstí, Roztoky

Benefiční koncert pro evropské setkání Taizé

Římskokatolický kostel a fara

Adventní koncert sboru Local Vocal

Kostel sv. Klimenta, Levý Hradec

Předvánoční knihkupectví putující z Roztok do Únětic – novinky renomovaných
nakladatelství.

Ateliér Roztoč, Jungmannova ul.

Tradiční setkání s Mikulášem a anděly. Od: 17.00 hod.

Husův sbor, Roztoky

Mikulášský karneval s Beruška bandem a nadílkou. Od: 15.00 hod.

Hotel Academic, Roztoky

Marika Singers Od: 20.00 hod.

ZŠ Roztoky, malý sál

Laco Deczi & Celula New York – koncert. Vstupné 400 Kč. Od: 20.00 hod.

Café-bar Eiffel, Roztoky

Uspávání čertíků – zábavné čertí úkoly, Zimní pohádka. Vstupné 50 Kč. Od: 15.30 hod.
Venkovní vánoční trhy dětských prací

Adventní recitál – komorně laděné taneční vystoupení TS Po Špičkách
Vánoční pohádka – divadlo KaKá. Od: 15.00 hod.

TJ Sokol Roztoky, Tyršovo nám. 480
Ateliér Roztoč, Jungmannova ul.
Sokolovna Únětice

Sokol, Tyršovo nám., Roztoky

Výstava Betlémy, tentokrát
tištěné
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
28. listopadu 2014–1. února 2015
V rámci volného cyklu výstav s betlémářskou tematikou, v němž
roztocké muzeum postupně představuje různé typy betlémů (podle
regionálního původu či techniky zpracování), se pro letošní zimní
sezonu zaměřilo na papírové betlémy vydané tiskem. Prakticky každý
zná Ladův či Alšův betlém, ale málokdo tuší, že historie betlémových
archů pro vystřižení figurek a sestavení do trojrozměrné kompozice
sahá minimálně o dvě století hlouběji.
Předtištěné archy pro zhotovení betlémů mají v rámci střední Evropy
svůj původ v raném 18. století v Augsburgu, kde pracovali rytci i celé
dílny, kteří vedle obvyklého grafického sortimentu (náboženské tisky,
veduty, žánrové motivy apod.) zhotovovali i předlohy pro betlémy,
obvykle technikou dřevořezu a mědirytu. Také dílny v jiných městech, které jinak běžně produkovaly devoční tisky (např. svaté obrázky), postupně zařazovaly do svého
repertoáru černobílé nebo ručně
kolorované archy s vánočními motivy. Teprve s rozvojem tiskařských
technik a zavedením litografie se
od 2. poloviny 19. století betlémy
tiskly barevně. Středoevropský trh
byl pak zaplavován jesličkovými archy německé provenience (např.
firmy Robrahn v Magdeburgu,

22

ODRAZ

měsíčník Roztok a Žalova

KULTURA
Kühn v Neuruppinu, Schreiber v Esslingenu,
Scholz v Mainzu a další), u nichž však kvantita mnohdy nahrazovala problematickou
výtvarnou úroveň. Pro svoji cenovou dostupnost se však v průběhu 19. století vystřihovací betlémy staly velmi oblíbenými.
K nejstarším dosud známým betlémovým
archům v Čechách patří pravděpodobně jesličky pražské rytecké rodiny Balzerů ze
sklonku 18. století. Na našem území působili
v 1. polovině 19. století i jiní rytci či vydavatelé tisků, např. P. Bohmann, F. K. Wolf,
W. Hoffmann, J. Kopetzky, F. Rzehula, W.
Morak a další, jejichž archy se však dochovaly jen vzácně.
Prvním pokusem o český tištěný betlém byly
Nové české jesličky vydané V. J. Chmelíčkem
v Plzni na přelomu 19. a 20. století, podobně
jako betlém vydavatele J. Lorenze z Třebíče. Zásadním předělem bylo vydání betlému M. Alše

z roku 1902, který započal éru kvalitních autorských předloh, v nichž pokračovali J. Kaplický, J.
Wenig, J. Lada, M. Fischerová Kvěchová a další
umělci. Paralelně s nimi však vzkvétala i produkce líbivých barvotiskových reliéfně tlačených
betlémů české a německé provenience. Ve 30. letech pak nastal rozmach reklamních betlémů,
jež jsou zcela typické pro české prostředí a jejichž autoři zpravidla nejsou známi; mezi dary
přinášenými Ježíškovi tak figurují výrobky propagující určitou firmu. V poválečném období
došlo z obecně známých politických důvodů
k útlumu ve vydávání betlémů, s výjimkou krátkého období let 1968–1969. Po roce 1989 se začaly betlémy opět vydávat jak ve formě reprintů
starších děl, tak nových archů současných autorů, avšak toto období bude námětem pro některou z příštích výstav.
Tištěné betlémy představují v rámci betlémářství velmi specifický druh. Obecně jsou tro-

Středočeské muzeum v Roztokách
Stálé expozice!
• 7. 11. 2014–4. 1. 2015: KÁKÁKÁ – Ateliér intermediální tvorby prof. Milana KníJak
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.
Jak bydlel a úřadoval pan správce / Vrchnostenská správa panství. Nahlédněte, jak
a kde bydlel a pracoval vrchnostenský úředník
Lichtenštejnského panství na konci 18. století.
Ateliér Zdenky Braunerové (1858–1934).
Stálá expozice malířky, grafičky, knižní výtvarnice a organizátorky kulturního života.
Kvůli povodním v současnosti uzavřen.

•
•

žáka – Výstavní sál
Prezentace děl studentů, kteří vedle výtvarné
„klasiky“ používají i literární, hudební či divadelní formy. Všechny disciplíny jsou zde
rovnocenně akceptovány.
Současný svět sází na povrchnost a zábavnost vyvstávající z přebytečné originality. Ta
měla smysl v době modernity, ale dnes svou
roli ztrácí. Umění schovávající se pod pojmem originálnosti sklouzává k módním interaktivním či teatrálním projektům, které
z umění činí zábavní průmysl.

Akce listopad:

Barvířská dílna

Veleúspěšná výstava Od bezu k šafránu / Barvířské rostliny sice už skončila, ale Barvířské
dílny vedené muzejní botaničkou Veronikou
Dlouhou probíhají po celý rok. Nabídku využila už celá řada škol a školek – třeba z Řeže,
pražské Hanspaulky, Roztok či Únětic. Cena
dílny je pro školy 30 Kč za osobu. Pokud se
chcete stát na chvíli barvíři a dozvědět se řadu
zajímavých informací o jednotlivých rostlinách
a jejich použití, volejte 233 029 042 nebo
733 710 567, připravíme vám barvířskou dílnu
na míru. Minimální počet účastníků je 10!

chu podceňovány, protože nevyvolávají představu uměleckého předmětu jako např.
betlémy vyřezávané ze dřeva či ručně malované na deskách či kartonu. Také v odborných
kruzích jim nebyla dosud věnována přílišná
pozornost. Betlémy byly sice nesčetněkrát
zpracovány z různých úhlů pohledu – podle
materiálu, technického provedení, uměleckého ztvárnění, podle sociokulturních kritérií či
provenience, ale téma betlémů vydaných tiskem nebylo dosud uceleně publikováno.
Ve fondech řady institucí jsou tištěné betlémy
zastoupené, většinou se však nejedná o systematicky budované kolekce, ale o víceméně
náhodně získané soubory. Naštěstí existují
nadšení soukromí sběratelé, kteří se na betlémy vydané tiskem specializují a jejichž sbírky
napomohly ke vzniku této výstavy.
Ivana Kubečková

„Umělecké dílo nemusí mít podobu nějakého
artefaktu, může být jen vůní, která proletí
kolem a zmizí.“
18. 11. od 20 hodin: Koncert skupiny Marika Singers v Historickém sále zámku – program je zatím překvapením. Jen prozradíme, že
se bude více hrát nežli zpívat; hraní zajistí jeden
z netypických českých violoncellistů Jan Sklenička (a možná přijde i kouzelník!)…
Přijďte se potěšit poslechem jedinečného vystoupení v úžasných prostorách.
28. 11. 2014–1. 2. 2015: Betlémy, tentokrát tištěné – v prostorách Galerie/Kabinetu
O betlémech píše více PhDr. Ivana Kubečková,
etnografka Středočeského muzea v Roztokách,
v předchozím článku.

•

•

Připravujeme na prosinec:

14. 12. Advent v muzeu se stínovým divadlem – sledujte www.muzeum-roztoky.cz,
kde se brzy dozvíte víc.
17. 12. od 18 hod Vánoční příběh Dřevěného divadla na zámku
23. 12. Živé jesličky
Více informací na www.muzeum-roztoky.cz
Ing. Marcela Uhlíková

Filmový klub pro náctileté

Chybí vám kino? Do Prahy vás rodiče nechtějí pustit?
Přijďte do Filmového klubu!!

Kam? Tyršovo náměstí – areál SOKOLA u volejbalových kurtů
Příjemné prostředí – filmy na přání – občerstvení vlastní nebo zajištěné
Promítáme ve středu 8. 10. 2014, 22. 10. 2014, 5. 11. 2014, 19. 11. 2014, 3.12. 2014 Vždy od 17 hodin
www.divadelkokvitko.cz
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Městská knihovna informuje
Nabízíme vám výběr z nových knih, zakoupených do městské knihovny během měsíce
října 2014.
Beletrie:
Boček, E. Deník kastelána (Po aristokratkách přichází Boček s novým tématem.)
Coelho, P. Nevěra
Viewegh, M. Andělé všedního dne
Young, N. Dokonalá chuť aneb Jak sníst svého
manžela (Možná až příliš doslovná pitva
manželství)
Detektivky:
Hayes, T. Já, Poutník (Mimořádný debut –
přeložený do více než dvaceti jazyků.)
Hannah, S. Vraždy s monogramem. Agatha
Christie (Potomci Agathy Christie svolili
k návratu Hercula Poirota na stránky nových
napínavých příběhů.)
Horská, B. M. Brouk (Během oslav pohanského svátku Johannus na finském ostrově
Ukko Kokko náhle zmizí dívka a několik
hodin po ní mladý muž.)
Redondo, D. Dědictví kostí (Nejlepší španělská detektivka minulého roku.)
May, P. Šachové figurky
Murakami, H. Kronika ptáčka na klíček
Historické romány:
Picoult, J. Vypravěčka

•

•

•

Sansom, C. J. Nadvláda (Rok 1952, W. Churchill je vůdcem odboje proti nacistům, kteří
ovládli Anglii. Alternativní historie aneb co
by bylo, kdyby?)
Vondruška, V. Husitská epopej 1. 1400–
–1415
Pro děti:
Flanagan, J. Bratrstvo. Otroci ze Sokora
(Čtvrtý díl série pro mládež.)
Wagenen, M. van. Populární snadno a rychle
(Deník dívky, která se pokouší vylepšit své
společenské postavení za pomoci příručky
pro děvčata z padesátých let.)
Žáček, J. Proč se ten kůň tolik směje a další
říkanky
Naučná:
Boyle, M. Muž, který se zřekl peněz a přežil
(Život bez peněz není pro každého, ale jde to
zvládnout.)
Gnarr, J. Jak jsem se stal primátorem Reykjavíku a chtěl změnit svět (Jak Nejlepší strana
vyhrála volby na Islandu.)
Strunecká, A. Babské rady profesorky Strunecké (Poskytují čtenářům stručné, ale srozumitelné informace o levných a zdravých
potravinách, o jídle jako léku v prevenci rakoviny, srdečně-cévních onemocnění, autismu a Alzheimerovy nemoci.)

•

•

O těchto i dalších knihách se dozvíte více
informací na webových stránkách nebo
v MK.

Program na listopad:

4. 11. Autorské čtení B. M. Horská (od 18.00)
11. 11. 
Smích (od 18.00) Karimatku, pití
a volné oblečení s sebou.
12. 11. Hravé čtení s Adélou (čtení pro děti
3–6 let od 16. 15 )
18. 11. 30 maratónů ve 30 dnech kolem Islandu – René Kujan (od 18.00)
25. 11. Autorské čtení Irena Obermannová
(od 18.00)

Připravovaný program
na prosinec:

s ohledem na předvánoční shon a povinnosti, které jistě máte, se s programem umírním
pouze na:
9. 12. S mích (od 18.00)
10. 12. Předvánoční čtení pro děti s Adélou
(čtení pro děti 3–6 let od 16. 15)
Více informací na webových stránkách
knihovny: knihovna.roztoky.cz
Za městskou knihovnu Mgr. Michal Špaček

Marika Singers pomáhá a koncertuje
Hudbou přednesenou s láskou a od srdce se
dokáže velmi mnoho. Vokální skupina Marika Singers se snaží se toto motto naplňovat
na každém svém koncertě.
Na začátku října jsme charitativním koncertem v kapli Zemské porodnice u Apolináře v Praze podpořili onkologickou část
této kliniky. Nesmírně nás potěšil zájem
publika o tuto prospěšnou akci. Kromě
energie a pozitivního myšlení jsme předali
také finanční hotovost – celkový výtěžek
z koncertu přesáhl 27 tisíc Kč. Je to důkaz,
že potřebná lidskost a sounáležitost je stále
mezi námi.
V letošním adventním čase vystoupí Marika
Singers na několika koncertech. Přímo

v Roztokách se představí 7. 12. od 18 hodin
v novém multifunkčním sále roztocké školy
– zazní tu mj. i lidové písně, kterými připomeneme letošní úspěšné zahraniční turné.

V sobotu 13. 12. se od 18 hodin uskuteční
koncert v kostele Českobratrské církve evangelické v Korunní ulici v Praze 2. Nesmíme
také zapomenout na tradiční koncert v Průhonickém zámku v neděli 14. 12. od 18 hodin.
Pokud byste si chtěli vychutnat spíše sólisty,
tak navazujeme na jarní cyklus – 18. 11.
na zámečku v Roztokách a pak další úterní
recitály (25. 11. a 2. 12. vždy od 20 hodin)
v hudebním klubu Mandragora v Praze. Potěší vás kouzelné tóny violoncella, pohledný
mužský oktet či další sólisté a jejich hosté.
Přijďte. Máte se věru na co těšit.
Barbora Kohoutová
www.marikasingers.cz

Advent a Vánoce v Husově sboru
V neděli 30. listopadu o 1. neděli adventní od 15 hod. se koná v Husově sboru CČSH v Roztokách adventní kytarový koncert Evy Henychové.
Eva Henychová je charismatickou osobností, která dokáže svými písněmi zasáhnout srdce lidí všech generací. Koncertuje často i v cizině.
Vydala 4 alba autorských písní (Svítání – 1996, Za stěnou z papíru – 2000, Všechno je jinak – 2004, Sinaj – 2010). Česká televize Praha,
Brno, TV Noe, slovenská Televízia LUX a další s ní natočily dokumenty, záznamy z koncertů.
V pátek 5. prosince od 17 hod. v Husově sboru – tradiční setkání sv. Mikuláše s roztockými dětmi
Jarmila Kučerová, farářka CČSH
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VÁNOČNÍ STROMKY
přímo od pěstitele

Velký výběr stromků
27. 11. – 24. 12. 2014
Denně 7–19 hod
Rýznerova 3/24

ÚNĚTICE

tel.: 224 319 917

Největší výběr v Praze a okolí

ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Školní okénko
Vážení rodiče,
ani podzimní sychravé počasí a první mrazíky nás v říjnu neodradily od akcí pořádaných
ve škole či blízkém okolí. Dnes vám proto
předkládáme několik aktivit, které dětem
zábavným způsobem rozšiřují obzory multikulturní, cizojazyčné, dějepisné nebo i umělecké. Méně zábavné jim však asi připadá
současné prověřování znalostí na čtvrtletní
listopadové hodnocení, ale doufám, že se
všem zadaří a „Ježíšek“ si bude moci začít
chystat pěkné dárky. Snad je tedy za zlobení
neodnese na Mikuláše čert a dárků se dočkají. Na čtenou v prosinci se těší

Svatojiřskou baziliku a chrám sv. Víta a také
výstavu Příběh Pražského hradu, kde si každý mohl vyzkoušet spoustu zajímavých věcí.
Nás s Ondrou bavily asi nejvíc tabule a hra
s kartami. Cesta domů rychle uběhla, přijeli
jsme, když už se stmívalo.
M. Ramdan, 5. C

Mikrofotografie

Mikrofotografie
– výstava a workshop

Třída 8. A navázala na výuku výtvarné výchovy, kde se učí upravovat fotografie v programu
Zoner a zúčastnila se workshopu o mikrofotografii. Vše proběhlo ve Středočeském muzeu v Roztokách, kde se právě konala výstava
Tajemství rostlin. S tvorbou mikrofotografií
seznámil žáky sám autor výstavy pan Viktor
Sýkora. Výstava se zajímavým programem
byla pro všechny nevšedním zážitkem.

Věra Zelenková

Svátek Rošha–šana

Dne 25. září u nás byla v družině návštěva
a ta nás naučila tancovat a zpívat hebrejsky.
Jedli jsme jablka a namáčeli jsme je do medu.
Vyprávěla nám, jak se právě teď slaví židovský nový rok. Podle židovského kalendáře je
rok 5775. Barva oslav byla bílá. Naučili jsme
se také, co je to šofar, jak a kolikrát se na něj
troubí, jak se píše hebrejsky a jiné věci.
Laura Gillar, 3.D

Putování po památkách
– výlet první

S kroužkem Putování jsme navštívili na den
sv. Václava Levý Hradec a Budeč. Prohlíželi
jsme si památky, hráli hry a trochu se učili.
Nejprve jsme pobyli na Hradci, pak autobusem přejeli do Noutonic a pěšky se vydali
údolím potoka až na Budeč. Na Budči jsme
zahlédli knížete Bořivoje a kněžnu Ludmilu. Také jsme si celé místo prohlédli, vyšplhali jsme až do věže. Celý den krásně svítilo
slunce. Byl to krásně strávený den státního
svátku.

Předávání SLABIKÁŘE

Putování do Břevnovského
kláštera a na Pražský hrad
– výlet druhý

B. Valiová

V sobotu 25. října jsme putovali do Břevnovského kláštera. Čekal tam na nás bratr Martin z řádu benediktinů, který nás provedl
po opatství. Byla s ním legrace, vyprávěl nám
o založení kláštera a o svatém Vojtěchovi,
který bloudil v lesích a hledal správné místo
a pramen, Táďovi půjčil opatskou mitru,
hledali jsme různé obrazy na stěnách, zkoumali jsme srdce oltáře (na to jsme měli Lucčinu lupu a baterku). Podařilo se nám najít
dva tajné vchody do krypty. Byli jsme se
na pramen také podívat a mohli jsme si vyzkoušet, že tam opravdu je. Potok Brusnice
nás provázel až na Pražský hrad. Společně
jsme obědvali v zahradě Strahovského kláštera a dívali se na celou Prahu. Procházeli
jsme pak nejstarší památky na Hradě, všímali si zajímavých staveb a detailů, navštívili

Australské „vaření“

V pondělí 20. října si děti užily představení
australského komika Dr. Klutzeho. Dr. Klutz
vařil, kouzlil a mnohokrát nás všechny rozesmál. Děti se zapojovaly do představení a naučily se nová anglická slova. Všichni společně
jsme si to„vaření“ užili a těšíme se na příště.
P. Zwinc

Slavnostní předávání Slabikářů

Dne 22. října 2014 jsme navštívili městskou
knihovnu. Pan vedoucí Mgr. Michal Špaček
si pro nás připravil zajímavé vyprávění o knihách i knihovně. Nakonec nám byl slavnostně předán Slabikář. Již nyní se těšíme na společné čtení z této knihy.
Žáci 1. A

Pokračování a návaznost všech aktivit Lexiku
Pedagogicko-psychologická
poradenská sféra

Již několik let pomáháme předškolákům
v mateřských školkách v různých regionech republiky. Naším cílem je dobře je
připravit k nástupu do školy. V rámci nynějšího projektu Prevence specifických poruch učení pro dobrý start do školy běží již
druhým rokem každý týden programy
v mateřských školkách Roztoky Spěšného
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a Přemyslovská, v Horoměřicích, Velkých
Přílepech a v Libčicích. Dále jezdíme
do MŠ Úholičky a do dvou MŠ v Kralupech, programy proběhly v MŠ Roztoky
Havlíčkova a Žirafa a v Úněticích.
Nyní jsme rozšířili záběr i na základní školy
Roztoky a Velké Přílepy, kde pracujeme s vybranými dětmi mladšího školního věku. Každotýdenní práce s dětmi s poruchami učení
je důležitým pomocníkem, aby lépe zvládaly
náročnou přípravu do školy.

U nás v Lexiku probíhají (kromě dalších aktivit) i individuální konzultace pro pedagogy
s našimi odborníky. Připravujeme workshopy
pro pedagogy ZŠ Roztoky k problematice
školní zralosti a dyskalkulie, které proběhnou
20. listopadu a 4. prosince. Naši odborníci
také jezdí do škol i školek a provádějí adaptační a primární prevenci.
Ve vydavatelství Lexik přibude i několik nových publikací pro pedagogy, rodiče i děti.
Tematicky se jedná o odborné publikace
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k rozvoji prosociálního chování, prevence
dyskalkulie a podpory zdravého rozvoje dětského organismu, které napsaly naše přední
odbornice – docentka Olga Zelinková, doktorka Silvie Janovcová a fyzioterapeutka Michaela Frühaufová.
Grafomotorické kurzy pro předškoláky běží
již poněkolikáté k velké spokojenosti dětí i rodičů. Naše speciální pedagožka a diagnostička
pracuje s dětmi za účasti rodičů. Do programu je možné ještě „naskočit“ nebo se zaregistrovat do dalších běhů po Novém roce.
Individuální, párové i rodinné poradenství
funguje na základě objednání nebo přímým
kontaktem na naši psycholožku na poradna-online@lexik.cz. Diskrétnost je samozřejmě
zaručena.

Příprava na gymnázia

Volná místa jsou v sobotních přípravkách
na 4 a 8letá gymnázia, které začnou od poloviny listopadu a budou připravovat děti
na přijímací zkoušky až do dubna příštího

roku. Je možné navštěvovat češtinu a matematiku, ale i pouze jeden z předmětů. Na závěr nabízíme možnost vyzkoušet přijímačky
nanečisto.

Cizí jazyky pro život aneb
jak se neztratit ve světě

V současné době intenzivně pracujeme
na čtyřech jazykových publikacích, které
budou výstupem tematicky a konverzačně
zaměřeného jazykového projektu. Ten probíhá již druhým rokem a bude pokračovat
i v dalším období. Bulletiny budou dvojjazyčné v angličtině, španělštině, němčině
a francouzštině s českým zrcadlovým překladem. Tyto publikace budou k dispozici všem
účastníkům jazykových kurzů. Čtenáři se
v nich dozví zajímavosti z různých koutů
světa, najdou v nich slovníček k jednotlivým
tématům a díky rodilým mluvčím, kteří se
příprav účastní také, i informace, které mohou přinést právě jen zástupci jednotlivých
národností.

Veškeré započaté činnosti a aktivity budou
pokračovat i po skončení projektů na komerční bázi.
Stejně tak přípravné kurzy pro rekvalifikaci
na profesionální chůvu.
Pilotní program projektu Chůva: příležitost –
odbornost – rozvoj se chýlí k závěru a 22 studentek se pilně chystá ke složení náročné
zkoušky podle nastavených standardů národní
soustavy kvalifikací. Držíme všem palce, aby
uspěly a mohly plně využít nově nabytých znalostí ve svém dalším osobním i profesním životě. Další běh kurzů otevřeme hned zkraje příštího roku, zájemci o tuto rekvalifikaci se mohou
hlásit již nyní.
V případě jakýchkoli dotazů pište na
info@lexik.cz nebo volejte na 739 035 000.
Za kolektiv Lexiku
Lenka Červenková

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Barevný podzim ve Václavce
Hlídání jsme po bohatě prožitých prázdninách opět začali v září s novými dětmi. Je
ale až neuvěřitelné, jak si všechny brzy
zvykly a jak úžasně jsou na sebe napojené,
kamarádí spolu a hrají si. Pro seznámení
rodičů navzájem proběhla koncem září
na zahradě školky Seznamovací dílnička,
kde si děti namalovaly svoji textilní tašku,
která může viset v šatně s náhradním oblečením, zasoutěžily si po celé zahradě, v domečku si našly gumové zvířátko – téma zářijové bylo zvířátka v ZOO – upekli si
s rodiči buřty a nakonec předvedly rodičům, co se za těch pár týdnů naučily. Pro
seznámení se každé dítě představilo, pak
jsme zpívali písničky o zvířátkách a pracovali s vyrobenými obrázky a maskami a oblíbené byly dvě básničky, které děláme
ve školce spojené s pohybem.
V rámci projektů jsme v září jeli na výlet
do Zooparku Zájezd, kde jsme obdivovali
slunící se lemury, „běhající“ želvy, hlasité lemury, kamarádského velblouda a spoustu
dalších. Nejnadšenější byly děti asi ve výběhu s kozami, ovcemi a lamou, které si mohly
nakrmit, pohladit a pěkně je proháněly!
V říjnu jsme při objevování života v moři
byli v Mořském světě na Výstavišti v Praze.
Pěkný výlet vlakem. Děti byly ze spousty
akvárií, ryb a jiných živočichů nadšené.
Zhlédli jsme krátký film o rejnocích, chytali
jsme světelné rybky, žabky a karety a nejdéle
jsme se vydrželi dívat na kroužící ladné žra-
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loky. Ve školce k tomuto tématu denně vyrábíme nějaké zvířátko a spolu s nacvičováním
básniček a písniček předvedeme rodičům
na listopadové Mořské dílničce.
Podzimní zeleninu jsme poznávali a ochutnávali v Barevném týdnu, každý den byl jinak barevný a upevňovali jsme si nejen bar-
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vu, ale i různé druhy zeleniny. Ta nechybí
v pestré stravě obědů, které nám dodává firma Bionea. Zvláště v polévkách a přílohách
je zastoupeno nevídané množství i méně
obvyklých druhů.
V listopadu budeme pracovat s přírodninami, které podzim bohatě nabízí, a při tématu
dopravních prostředků pojedeme na Hlavní
nádraží na „mašinkové“ představení Nejlokomotivovatější lokomotiva.
A pak už čeká Advent, s tradičním Mikulášským a Vánočním tvořením. Děti dostanou
k Ježíšku výlet do pražského Divadla v Dlouhé a s rodiči se setkáme na Vánoční dílničce
15. prosince. Ta bývá velmi příjemná vůní
cukroví, které si s maminkami vyměňujeme,
vyrábíme vánoční přání, tvoříme z pedigu
a zpíváme koledy s kytarou.
V úterý pravidelně jezdíme na farmu ke koním v Holubicích, kde díky hiporehabilitační
společnosti Mirákl máme zajištěný dopolední program s koňmi. Pátky patří plavání
v bazénu ve Via Vestře.
Ve středu 19. listopadu můžeme od 17 hodin
pozvat i veřejnost na scrapbookové vyrábění
kalendářů. Je třeba mít s sebou jen vlastní
fotky, např. z dovolené nebo průřez celým
rokem, které budeme dozdobovat.
Více na www.hlidanivaclavka.webnode.cz
Za kolektiv hlídacích tet přeji krásné a klidné Vánoce.
Mgr. Irena Čermáková
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Zprávy ze Sdružení Roztoč

Taneční studio Po špičkách zahájilo i do letošní školní rok tanečním vystoupením. Ještě
nezačala ani oficiální výuka a malé i mladé
tanečnice (od 7 do 15 let) se představily společně v nové verzi choreografie Modlitba
za vodu, kterou během dvou zkoušek připravily na známou píseň Juraje Pavlici a Hradišťanu. Tančily 6. září odpoledne za krásného počasí v rámci Dne dětí a seniorů
na travnaté ploše Náměstí 5. května u roztocké DPS.
O týden později se opět TS Po špičkách veřejně prezentovalo na tradičním setkání
spřátelených souborů scénického tance
z Prahy a Středočeského kraje. V Lesním divadle v Řevnicích proběhl 4. ročník festivalu
Tanec v babím létě 2014, kde kromě roztockého souboru vystoupilo i Taneční studio
Dobřichovice, ZUŠ Klapkova Praha 8 a ZUŠ
Lounských Praha 4. TS Po špičkách stačilo
za týden připravit zbrusu novou choreografii
Voda v dešti, a oprášit známé Hádanky
na hudbu Pavla Jurkoviče. Plné hlediště řevnického lesního divadla potleskem náležitě
ocenilo obě vystoupení.
V letošním školním roce se v Tanečním studiu Po špičkách změnila původní koncepce
výuky pro tanečnice od 7 let, které mají sice
kratší vyučovací hodiny, ale tančí pod vedením Zuzany Smugalové dvakrát týdně. Přes
počáteční nedůvěru a organizační komplikace lze už nyní konstatovat posun jak ve fyzické kondici dívek, tak po technické i výrazové
stránce jejich tanečního projevu. Nakonec se
to projevilo i ve „hmatatelných“ výsledcích:
TS Na patě (umělecký soubor TS Po špičkách) obdržel na Otevřeném celostátním
festivalu scénického tance a pohybového divadla Podzimní Fantazie 2014, který se konal 21. a 22. října 2014 v Městském divadle
v Jablonci nad Nisou Cenu poroty pro choreografii Duše řeky. (hudba: Ludovico Einaudi). Cenu uděluje porota složená z odborníků choreografiím, které uzná jako
výjimečné, překvapivé a obohacující taneční
svět.
Celkem bylo na přehlídce 11 choreografií
od pěti souborů z celé České republiky. TS
Po špičkách se ještě účastnilo přehlídky
s choreografií Kuželky (hudba Värttinä),
která byla jak diváky, tak porotou ceněna
také velice vysoko.
Taneční studio Po špičkách působí pod vedením Zuzany Smugalové v Roztokách již více
jak 13 let. V letošním roce ještě netradičně
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Foto: archiv Roztoč

Září a říjen v Tanečním
studiu Po špičkách

chystá komorně laděný Adventní recitál.
Ve spolupráci s malými i velkými muzikanty
hudebních kroužků Sdružení Roztoč bude
celý program pouze s živým hudebním doprovodem. Jste srdečně zváni na stříbrnou
neděli 14. prosince do Sokolovny Únětice.

ho kousku přírody a k zachování paměti krajiny kolem nás.
Projekt se uskutečňuje díky podpoře z Finančního mechanismu EHP 2009–2014

Do Roztok připutovali
pastevci

Děti (z Roztoče) Déčku

Třetí říjnový víkend měli návštěvníci Tichého údolí příležitost, která se dlouhé roky
v údolí nikomu nenaskytla. Na loukách
u Trojanova mlýna se objevilo stádo koz
a ovcí. V rámci projektu na obnovu ohrožených teplomilných přírodních společenství
v přírodní rezervaci Tiché údolí – Roztocký
háj a na vrchu Řivnáč bude stádo vypásat
zanikající vřesoviště a stepi a pomáhat tak
v jejich záchraně. Do Roztok se tím, doufejme dlouhodobě, vrací pastva hospodářských
zvířat, která pomáhala zdejší krajinu utvářet.
Díky ní se na jinak nevyužitelných pozemcích za stovky let vytvořila přírodní společenstva, která byla a jsou domovem dnes
vzácným a ohroženým druhům rostlin a živočichům.
Zároveň se „živými sekačkami“ se v údolí
o víkendu činilo na třicet dobrovolníků, kteří
pomáhali odstraňovat náletové křoviny zastiňující vřesoviště a bránící jeho obnově
a připravili tak plochy k následné pastvě.
Odměnou za jejich práci byla, kromě špekáčků a dobrého pocitu, přednáška Pavla Marhoula o stepích, vřesovištích a jejich drobných obyvatelích, krátká instruktáž v dojení
koz a ukázka práce s pasteveckým psem.
Sdružení Roztoč a Beleco, z.s. děkuje všem,
kteří přispěli svou trochou k ochraně vzácné-

Možná jste si na Déčku ČT všimli animovaných spotů a možná i víte, kdo je má na svědomí. Děti ze studia Anima Roztoč (kroužku filmové animace) pod vedením lektorky
Aničky Krtičkové vytvořily znělky pro Českou televizi, které si můžete prohlédnout
na adrese decko.ceskatelevize.cz/deti-decku.
Najdete tam i krátký film o tom, jak takové
animované filmy vznikají.

Předvánoční nadělení
Rádi se s Vámi potkáme na pozdně podzimních akcích – festivalu loutkového divadla
Jelení Listopádění, kde budete mít možnost
spatřit loutková představení pro děti i pro
dospělé, Adventním koncertu sboru Local
Vocal na Levém Hradci a Adventním recitálu TS Po špičkách v Únětické Sokolovně; vánoční nákupy si můžete naplánovat na Vánoční trhy dětských prací a na Předvánoční
knihkupectví, které vám to nejlepší z renomovaných nakladatelství přinese nejblíže,
jak to svedeme.

ODRAZ

Informace o akcích naleznete
na www.roztoc.cz
a na plakátovacích plochách.
Zuzana Šrůmová

měsíčník Roztok a Žalova

SPORT

Turnaj čtyřher a další tenisové lahůdky
Vážení a milí příznivci „bílého“ sportu, 5. října byla v areálu na Žalově postavena přetlaková hala nad oběma kurty a to je jasné
znamení, že zima klepe na dveře, z práce
chodíme za tmy a při tenisu budeme dalších
6 měsíců pod střechou. Velkou výhodou samozřejmě je, že žádné vrtochy počasí naši
oblíbenou čtyřhru s kamarády neohrozí. Což
mi připomíná, že vás musím pozvat na turnaj čtyřher, který se uskuteční v sobotu
1. listopadu – zváni jsou všichni nadšenci.

Ten stejný víkend můžete zároveň potěšit
sebe či své blízké – stačí si jen vybrat z velké
akční nabídky zboží Babolat v našem areálu.
Ale abychom nezapomněli na naše nejmenší
– pro ně máme připraven každý měsíc turnaj o ceny v kategoriích minitenis a babytenis. Pro starší děti a pro dospělé se koncem
měsíce rozjede nereliga dvoučlenných družstev, do které můžete sebe i své ratolesti přihlásit na sramek@tenis-skola.cz. Zájemci
najdou podrobnosti na www.tenis-skola.cz.

Závěrem už jen ohlédnutí za letní ligou –
4. října proběhlo slavnostní vyhlášení letní
ligy dospělých a jasnými vítězi se stali Petra
Dolejší v kategorii žen a Radek Přibyl v kategorii mužů.
Všem zúčastněným ještě jednou děkujeme
za účast, za krásné boje a těšíme se na značkách opět na shledanou!
Za tým tenisové školy VV a TA Žalov
Jan Šrámek

TJ Sokol – oddíl všestrannosti – cvičení pro dospělé
Sokol Roztoky nabízí od září kromě cvičení
pro děti i cvičení pro dospělé. Je zde několik
možností, jak protáhnout a rozhýbat své tělo:
Zdravotní cvičení – pondělí 13.40–14.40,
úterý 18.00–19.00
Zdravotní cvičení je zaměřeno na udržování
svalové rovnováhy těla, tj. směřuje k posílení
ochablých a protažení zkrácených svalů, rozhýbání „zatuhlých“ kloubů, zbavuje špatných stereotypních návyků – např. špatného sezení a chůze. Napomáhá k umění relaxovat a uvědomovat
si sebe sama a zahrnuje i balanční a dechová
cvičení. Jedná se o cvičení, které je určené široké
veřejnosti a není ohraničené věkem.
Aerobik – pondělí 20.00–21.05
Aerobik je kondiční cvičení při hudbě, zaměřené na rozvoj oběhové soustavy, na zvýšení
úrovně vytrvalosti a výkonnosti. Vhodné
cvičení, pokud máte rádi pohyb, chcete své
tělo rozhýbat, protáhnout, posílit a při tom

•

•

ještě načerpat dobrou náladu a pocit z příjemné atmosféry.
První část lekce se cvičí aerobní choreografie/kardio cvičení zaměřené na spalování
tuků, zlepšení koordinace, obratnosti a fyzické kondice. Druhá část je věnována formování a posilování, zejména problémových partií těla. Závěrečné protažení je u všech lekcí
samozřejmostí. Jednotlivé hodiny jsou rozděleny dle týdnů v měsíci na Dance aerobic
– kdo si chce zatančit a přitom i trochu zaposilovat; Aerobic mix – jednoduchá choreografie následována posilováním, Body forming – cviky ke zpevnění tzv. problémových
zón (břicho, boky, hýždě, stehna), Cvičení
s nářadím – gumičky, overbally, tyče.
Gymbaly – pátek 20.00–21.00
Cvičení na míči procvičí celé tělo a cvičit
mohou i starší lidé nebo lidé s nadváhou.
Balony jsou výborným prostředkem přede-

•

vším k nápravě začínajících problémů se
zády v důsledku ochabování svalstva celého
těla. Balanční míč je ideálním a dokonalým
náčiním, které vás donutí rozvíjet všechny
pohybové schopnosti, koordinaci a rovnováhu. Zlepšuje se svalové napětí, dochází k prokrvování tkání, zlepšuje se držení těla. Cvičení je vhodné i pro maminky po porodu.
Cena za hodinu pro členy Sokola 50 Kč + sokolské příspěvky
ZVÝHODNĚNÁ PERMICE pouze pro členy Sokola 200 Kč (12 hodin)
Cena za hodinu pro nečleny Sokola 90 Kč
ZVÝHODNĚNÁ PERMICE pro nečleny
900 Kč (12 hodin)
Přijďte si s námi zacvičit, těšíme se na vás
:-) Není nutná rezervace!
Cvičitelky TJ Sokol Roztoky

V Roztokách se bude hrát liga
Stolní tenisté Roztok se nesmazatelně zapsali
do oddílové historie, když postoupili do třetí
ligy. Budou tak Roztoky reprezentovat v nejvyšší soutěži stolního tenisu, která kdy byla
v našem okresu k vidění.
Roztocký tým se po celou sezonu 2013/14 držel
na špičce nejvyšší středočeské soutěže a svůj boj
o postup dovedl až k poslednímu možnému
kroku. Tím byla kvalifikace proti týmu z jihomoravské divize, Moravskému Krumlovu. Týmy
odehrály dva vyrovnané zápasy, první v Roztokách, druhý v Krumlově. Moravští fandové hnali řehtačkami a bubny svůj tým za vítězstvím,
sportovní kvalita však byla na straně našich
hráčů. Po celou sezonu byl přirozeným lídrem
týmu Michal Smrček, což výsledkově potvrdil
i ve dvou nejdůležitějších zápasech sezony. Skvělé výkony ze základní části soutěže potvrdil Michal Špaček, výtečně zahrál zejména v odvetě
Jirka Jirásek. Absolutorium pak zaslouží Petr
Levenec, který se v kvalifikačním dvojutkání
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29. 11. 2014 16.00

TJ Sokol Roztoky

Lokomotiva Vršovice

30. 11. 2014 10.00

TJ Sokol Roztoky

Sokol Michle

10. 1. 2015 16.00

TJ Sokol Roztoky

Sokol Bor Eissmann

11. 1. 2015 10.00

TJ Sokol Roztoky

TJ Sokol Králův Dvůr

7. 2. 2015 16.00

TJ Sokol Roztoky

TJ Sokol Vodňany

8. 2. 2015 10.00

TJ Sokol Roztoky

SK České Budějovice

21. 2. 2015 16.00

TJ Sokol Roztoky

TTC Kladno

21. 3. 2015 16.00

TJ Sokol Roztoky

AC Sparta Praha B

22. 3. 2015 10.00

TJ Sokol Roztoky

TJ Avia Čakovice

ziskem pěti vítězství vyrovnal jedničce týmu
Michalu Smrčkovi.
Po výhrách 11:8 v Roztokách a 8:6 v Moravském Krumlově mohla propuknout radost
roztockých hráčů i jejich fanoušků, kteří je
přijeli na Moravu podpořit. Tým složený především z hráčů z Roztok a nejbližšího okolí tak
přivítá v nové sezoně atraktivní soupeře v čele
s favoritem z Českých Budějovic.

měsíčník Roztok a Žalova

Že nehodlají hrát v lize druhé housle, ukázali roztočtí v prvních čtyřech utkáních sezony
2014/15. Nasbírali v nich tři vítězství, jednou
odešli poraženi. V průběžné tabulce jim tak
patří páté místo. Zveme tímto všechny sportovní fanoušky na naše domácí utkání.

Miroslav Pöschl
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Manželé Nechybovi

Manželé Brabcovi

Poděkování
Vážení, touto cestou bychom chtěli srdečně poděkovat
celému kolektivu, který se podílel na krásném
slavnostním aktu u příležitosti naší zlaté svatby.
Byl to nezapomenutelný a dojemný zážitek.
S úctou manželé Petr a Václava Nechybovi

Srdečně děkujeme panu starostovi,
vedení města a pí. Vyšehradské
za zorganizování a provedení naší
zlaté svatby. Je to úžasný pocit, že
žijeme ve městě, kde se vedení
města kromě řešení důležitých
i standardních problémů městských
stará i o soukromé starosti občanů.

Dne 30. 10. 2014 v dopoledních hodinách nás
náhle opustil náš kamarád, vážený pán Evžen
Hendlinger, který i přes svůj handicap neztrácel humor a vůli k životu.
Poslední rozloučení s panem Evženem bylo
7. 11. 2014 v 15.00 hod. v Husově sboru
v Roztokách.
Za přátele a kamarády Stanislav Čáslavka

Olga a Václav Brabcovi

SOUKROMÁ INZERCE

•

Daruji 2 šatní skříně s nástavci – dvoudveřové, světlý dub, velmi dobrý stav. Tel.
220 911 601
Koupím pole, louky, zahrady do 60 Kč/m2.
Tel. 603 442 474
Nabízím pronájem bytu 3+1 – 108 m2,
2. patro, balkon, přímo na náměstí v Roztokách, od 1. 1. 2015. Nájem činí 11 200 Kč/
měsíc + služby + 3měsíční kauce. V případě
zájmu se písemně obracejte na: RealSprom,
s.r.o., Přemyslovská 1468, 252 63 Roztoky,
nebo na e-mail info@sprom.cz
Koupím vozidla všech značek od r. v.
1995. Platím hotově, převod vozidla zařídím.
Rychlé a seriózní jednání. Tel. 721 473 314
Prodám moderní bílou ložnici (délka
postelí 220 cm), cena 3 000 Kč. Tři skříně,
dva noční stolky, dvě postele s rošty a dvě
matrace, jedna toaletka + kruhové zrcadlo
– třídílné o průměru 1 m. Zn. stěhování.
Tel. 220 910 368 (večer)
Prodám starou dřevěnou jídelnu (2 kredence + 1 polička) asi r. 1930. Vhodné na chalupu.
Jeden kredenc za 500 Kč, polička za 150 Kč.
Zn. stěhování. Tel. 220 910 368 (večer)
Hledám učitele francouzštiny a francouzské konverzace (1x za 14 dní). Tel. 775 151 946
Prodám nejvyšší nabídce přízemní rodinný
domek o třech pokojích s příslušenstvím, přípojkou elektřiny a vody v Roztokách-Žalově,
Příčná ulice č. 1125. Stavebně technický stav
stavby není dobrý. Stavební pozemek č. k. 3370
s vedlejšími stavbami a studnou o ploše
288 m2, zastavěná plocha 83 m2. Zahrada
s porosty č. k. 3371 o ploše 97 m2. Podle znaleckého posudku z května 2014 je celková
cena 1 269 040 Kč. Nabídky na tel. 220 807 922

•
•

•
•

•
•
•
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Provedu zednické a obkladačské práce.
Tel. 777 160 970
Prodám oblečení pro holku i kluka 0–3 let.
Tel. 737 477 737
Věnuji téměř nové boty na běžky zn.
Botas – vel. 40, tm. modré, kotníčkové, vázání Nordic 75. Tel. 724 018 880.
Hledám podnájem 2+1 nebo 2+kk
v Roztokách nebo blízkém okolí. Nájem +
poplatky do 10 000 Kč. Tel. 605 745 716,
732 668 751
Prodám úplně nové, nepoužité zimní
pneu (PR) na plechovém disku 195/65/15
vyvážené. Passat, Touran, Octavie 2. 1 000 Kč
za 1 kolo. Tel. 777 609 491
Jmenuji se Alberto Rocchini, pocházím
z Itálie z města Pavie, kde jsem vystudoval
na filosofické fakultě. Nyní žiji v Čechách, studuji na Husitské teologické fakultě UK v Praze
husitskou teologii a psychoterapii. Pracuji
od října jako kazatel Církve československé
husitské v Roztokách. Vedle duchovní služby
nabízím také možnost si individuálně popovídat, pomoc při řešení složitých životních situací. Rovněž nabízím výuku italštiny (100 Kč
za hodinu) pro začátečníky i pokročilé. Těším
se na setkání s vámi a v případě zájmu se ozvěte SMS zprávou, telefonicky na číslo 775 074 537
či e-mailem na albertorocchini@seznam.cz
Hledám paní z Roztok, která by mohla
občas pohlídat děti ve věku 9 a 4 roky. Volejte prosím po 18. hod. na tel. 728 381455
57 letý nekonfliktní nekuřák a téměř abstinent hledá v Roztokách podnájem u hodných lidí, kterým nejde jen o peníze, ale
i o pomoc člověku. Tel. 776 728 161, e-mail:
jim.face@seznam.cz

•
•
•

•
•

•
•

Koupím stavební parcelu v Roztokách
nebo domek k rekonstrukci. Tel.: 721 487 166
Prodám světlý nadstandardní byt 3+kk
v Roztokách-Žalově, 2. patro, 93 m2, v ceně
nadstandardní vybavení za 800 000 Kč, sklep,
garážové stání, cena celkem 3 990 000 Kč.
Tel. 603 849 829
Nabízím pronájem bytu v Roztokách 1+kk,
32 m2, balkon, částečně zařízený. Cena
9 000 Kč vč. poplatků. Tel. 723 645 460.
Koupím byt v Roztokách nebo menší domek. Tel. 604 687 148
Prodám pozemek v Roztokách. Tel.
737 828 207
Nabízím k pronájmu prostory k podnikáni na adrese Havličkova 618, Roztoky 252 63,
(bývalá cukrárna Růžový slon vedle ZŠ
v Roztokách). Tel. 603 233 547, 604 509 304
Prodám polovinu domu o velikosti 2+1
se zahradou v Žalově za cenu 2,5 mil. Tel.
736 209 378
Nabízím koňský hnůj za odvoz, i větší
množství. S odvozem je cena dle množství
a km. Tel. 776 048 536
Pronajmu byt 2+kk na Tyršově náměstí
(60m2), 2. patro, částečně zařízený. Byt je
vhodný pro manželský pár či 2 studentky.
Cena 8 000 Kč + spotřeba. Tel. 723 458 692
Přenechám dvojzahrádku u žalovské školy (V Úvoze). Odstupné za náklady dohodou.
Tel. 607 978 763
Pronajmu 2+kk + předzahrádku v Roztokách. Tel. 602 358 207
Přijmeme spolehlivou a milou paní na výpomoc v domácnosti, 1 až 2krát týdně na cca
2 hod. – úklid, pomoc s prádlem. Bydlíme
na Žalově. Tel. 608 202 133

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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PŘIPRAVTE SE NA ZIMU 2014
Využijte služeb našeho pneuservisu.

Pneu, disky, alu. disky, příslušenství
Konfigurátor kol pro váš vůz
On-line objednání do pneuservisu
Uskladnění pneu
Certifikované prodejní a servisní místo
Prodej pneu a disků za internetové ceny!

www.superpneu.cz

Přílepská 1233, Roztoky
PNEUSERVIS: +420 220 911 128
AUTOSERVIS: +420 233 910 042
PRODEJNA: +420 220 515 853

www.autohouser.cz

