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Letošní parlamentní volby byly tak trochu podobné loterii, 
kde je předem známý výherce první ceny, zato v dalším pořa-
dí se může odehrát cokoli. 
Teď se bude hledat uskupení, které dá v Poslanecké sněmov-
ně dohromady víc než sto mandátů. Je na to čas do konce 
listopadu, ale z prvních signálů v čase uzávěrky tohoto Od-
razu to vypadá, že konečné rozhodnutí o podobě příští vlády 
v listopadu nepadne.

Sečtením volebních výsledků nic nekončí, naopak všechno teprve začíná. Je s po-
divem, že při tak jednoznačném volebním výsledku ani nejlepší prognostik na svě-
tě nebude schopen dopředu říci, jak to dopadne. Vlastně ani není úplně jisté, kdo 
v konečném výsledku vyhrál. V byznysu občas mohou vyhrát všichni. V politice 
zase občas mohou všichni prohrát. Včetně občanů.
Ať tak či onak, moudrost věků radí těm, kdo neuspěli, aby hledali chybu nejdřív 
u sebe. Ať nevykřikují, že voliči jsou omezení, hloupí, koupení a krátkozrací, ale 
zamyslí se nad tím, proč se jim ty lžičky v horkém volebním kafi roztekly. A ti, kte-
ří dostali nejvíc hlasů, ať nepodléhají dojmu, že to tak už bude vždycky, ať nepod-
lehnou pokušení vysmívat se poraženým.
Jak napsal britský dramatik John James Osborne ve své skvělé hře Komik: Buď 
slušný k lidem, když jdeš nahoru; mohl bys je potkat, až půjdeš dolů.
Smutné je, že obyčejná lidská slušnost se nějak vytrácí i mezi lidmi. Jak ji pak mů-
žeme vyžadovat od politiků, kteří z lidu vzešli?  l

   Jaroslav Drda
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Jízdní řády
Dne 10. 12. 2017 vstoupí v plat-
nost jízdní řády na další rok. V čase 
uzávěrky tohoto čísla nebylo ještě 
jejich definitivní znění známo 
a číslo následující, kde budou jízdní 
řády zveřejněny, dostanou čtenáři 
do schránek až týden po zahájení 
platnosti těchto jízdních řádů. 
Jízdní řády budou s  předstihem 
zveřejněny na internetových strán-
kách města a budou k dispozici 
i na podatelně MÚ.  l
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Vichřice 1.: Politická
V říjnu se uskutečnily volby do Poslanecké 
sněmovny. Jak už to tak bývá po každých 
parlamentních volbách, i tentokrát dopad-
ly výsledky poněkud jinak, než se všeobec-
ně očekávalo. Pád tradičních demokratic-
kých stran byl dokonán a  hlasy 
a poslanecké mandáty sbíraly strany popu-
listické, extremistické a  nesystémové. Vě-
řím, že i toto období naše republika překo-
ná, aniž by se odchýlila od  principů 
liberální demokracie a  své prozápadní 
orientace.
Nutno dodat, že volební výsledky v Rozto-
kách dopadly oproti těm celostátním vý-
razně jinak. Dovolte mi, abych vám za to 
ze srdce poděkoval. Děkuji také těm, 
kteří mi dali preferenční hlas. Opravdu si 
toho moc vážím.

Vichřice 2.: Krajská
Od voleb uplynulo jen pár hodin a ve Stře-
dočeském kraji proběhla další politická 

metelice. Tentokrát v podání vedení kraj-
ské reprezentace. V  Praze ve  Zborovské 
ulici (sídlo krajského úřadu) proběhl cel-
kem velký palácový převrat. Paní hejtman-
ka Jermanová jakoby lusknutím prsty vy-
měnila své dosavadní koaliční partnery ze 
STANu a  ODS za  staronové z  ČSSD 
a KSČM (ti v radě kraje nejsou, ale podpo-
rují ji). Vyměnila je údajně pro neschop-
nost a neshody. Nevím. Jako krajský zastu-
pitel jsem moc změn za  roční vládnutí 
neshledal, snad jen toto: žákovské jízdné 
zrušeno (nyní bude zase obnoveno), sys-
tém dotací pro města změněn (Roztok se 
to stejně netýkalo), investice neprobíhaly, 
do krajských nemocnic tekly na dluhy sta-
miliony, ale systémová opatření se neudála, 
náklady na propagaci vedení kraje rostly.
Já osobně jsem samozřejmě zůstal v opozi-
ci (jen dva krajští zastupitelé budeme 
v  opozici celé funkční období v  kuse). 
Na mé pozici se nic nemění, a proto jako 
krajský zastupitel udělám vše pro to, aby 
se nám podařilo dosáhnout rekonstrukce 

průtahu městem, který je v majetku kra-
je. V této věci se nic nezměnilo a šance jsou 
pořád stejné. Věřím, že se nám to podaří.

Vichřice 3.: Skutečná
Poslední říjnový víkend se Českou republi-
kou prohnala ničivá vichřice. Bohužel tato 
vichřice přinesla nejen obrovské materiál-
ní škody, ale i  oběti na  lidských životech. 
Ačkoli měli roztočtí hasiči, kteří byli v plné 
pohotovosti, desítky výjezdů, nic děsivého 
se u nás naštěstí nestalo. Největší obětí je 
však krásný vzrostlý smrk, jenž padl na ná-
městí poblíž sokolovny. Popadalo i několik 
dalších menších stromů, spousty větví 
a pár kusů střešních krytin. Naštěstí se ov-
šem nic nestalo roztockým a  žalovským 
obyvatelům. Dovolte mi, abych touto for-
mou poděkoval všem roztockým hasi-
čům jak profesionálním, tak dobrovol-
ným. Moc děkuji!
Doufám, že příští dny i měsíce budou klid-
nější a pokud možno v bezvětří.  l

S pozdravem

Kdyby mělo Slovo starosty nějaký nadpis, dnes bych  
ho nazval Vichřice třikrát jinak.

Slovo starosty

Rada se připojila k žádosti Středočeského 
muzea o zvýšení průtočnosti koryta Úně-
tického potoka. Zde by mělo urychleně ko-
nat Povodí Vltavy, do  jehož kompetence 
tento zásah spadá. 

Rada se seznámila s výsledkem výběrové-
ho řízení na opravu verandy historické vily 
čp. 110. Výběrové řízení vyhrála renomova-
ná firma, její nástup a  zahájení prací jsou 
však závislé na přidělení dotace od minis-
terstva  kultury. Rada vzala na vědomí také 
výsledek výběrového řízení na vybudování  
nezbytné protipovodňové ochrany čistírny 
odpadních vod za necelý milion korun bez 
DPH, schválila zadávací dokumentaci za-
kázky malého rozsahu na renovaci a inten-
zifikaci městské čistírny odpadních vod. 

Rada města souhlasila s výsledkem výbě-
rového řízení na odstranění základové des-
ky bývalé ubytovny v prostoru nově budova-
né mateřské školy v Palackého ulici. Zakázku 
vyhrála firma AmikaFirst a v současné době 

práce finišují. Poté bude následovat výstav-
ba nového pavilonu mateřské školy. 

Rada odmítla umístění billboardu podle 
návrhu společnosti Integra a současně ulo-
žila úřadu připravit vyhlášku stanovující 
pravidla pro umisťování reklamy ve městě. 
Rada rovněž nesouhlasila s výstavbou ro-
dinného domu na parcele č. 2377/1 podle 
návrhu M. Sluky, neboť návrh nerespekto-
val městské regulativy. 

Radní vyslyšeli podnět stavební komise 
a uložili bleskově dokončit chodník u ma-
teřské školy ve Spěšného ulici tak, aby byly 
rekonstruované povrchy sjednoceny. 

Rada se zabývala také situací, kdy 
po obci vznikají vysoké, neprůhledné plo-
ty, které esteticky zcela proměňují některé 
lokality v obci. K horšímu. Rada požádala 
pořizovatele územního plánu o návrh sys-
témového řešení této situace.

V  bloku sociální komise schválila rada 
příspěvky seniorům, vdovám a vdovcům. 

Rada probrala výroční zprávu základní 
školy, kterou školská rada odsouhlasila 
pouze s  výhradou. Radní konstatovali, že  
v  letech 2015 a  2016 došlo k  pochybení 
v  hospodaření školy, které podle výroku 
auditora není možno zhojit. S vědomím, že 
ve škole došlo od té doby k rozsáhlým per-
sonálním změnám, neuložila rada ředitel-
ce školy další opatření. 

Rada města srdečně poděkovala 
JUDr. Záhořovi za dlouholetou práci v roli 
šéfa komise pro projednávání přestupků. 
Pan Z. Záhoř se rozhodl tuto funkci opustit 
a  rada vzala na  vědomí, že pan starosta 
v dohledné době jmenuje jeho nástupce. 

Městská rada se seznámila s  podnětem 
občana, který se doložitelně opakovaně ne-
mohl dovolat městským strážníkům, a ulo-
žila jim zřídit další mobilní telefon a číslo 
zveřejnit. V budoucnu budou tedy fungo-
vat dvě čísla.  l

Říjnová městská rada
V říjnu zasedla městská rada a zabývala se bezmála třiceti jednacími body.  
Doporučila zastupitelstvu přijmout novou vyhlášku o městské policii, vzala 
na vědomí výsledek měření hluku z letadel a vypořádala se s blokem proná-
jmů městských pozemků a bytů. 

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Tomáš Novotný
místostarosta
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Konzultační den  
pro občany města Roztok

s vedoucí oddělení důchodů OSSZ Praha-západ
pí Michaelou Průšovou

Odbor vnitřních a sociálních věcí MěÚ Roztoky 
 oznamuje, že ve středu  

29. listopadu 2017 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 je připravena s vámi konzultovat  
vaše problémy a otázky týkající se důchodového za-

bezpečení. 
Těšíme se na vaši návštěvu. 

M. Kalinová
MÚ Roztoky

Bezbariérový přístup 
na vlakovém nádraží 
Zastupitelé se zabývali nepříznivou situa-
cí na  roztockém nádraží. V  současné 
době není zajištěn bezpečný přechod pro 
osoby se sníženou pohyblivostí a  rodiče 
s  kočárky. Plošinu u  schodišť podchodů 
může obsluhovat pouze vyškolená osoba, 
která je na nádraží k dispozici omezenou 
dobu – konkrétně denně od 7 do 18 hod. 
S  ohledem na  nešťastnou událost, která 
nedávno stála lidský život, je to problém 
víc než aktuální. (Dle informací, které 
na  zastupitelstvu padly, je třeba doplnit, 
že příčinou tragické nehody byla nedba-
lost cestujícího).  

Vedení města již dva roky apeluje 
na  Správu železniční dopravní cesty 
(SŽDC). V  současné době se připravuje 
projektová dokumentace na  opravu ná-
draží. V roce 2020 by mělo dojít k samot-
né realizaci stavby. Výsledkem bude bez-
pečný a  bezbariérový přístup na  všechna 

nástupiště. Vedení města také požádalo 
zástupce SŽDC, aby před samotnou reali-
zací opravy byl na nádraží k dispozici pro-
školený pracovník, který zajistí v případě 
potřeby cestujícím bezpečné použití ploši-
ny každý den. 

Podpora TJ Sokol 
Zastupitelé souhlasili s přidělením účelové 
investiční dotace ve výši 4 miliony korun 
na  rekonstrukci atletické dráhy. Podmín-
kou přidělení této dotace (kterou si město 
bude za  přesně definovaných podmínek 
odbydlovat) bude přidělení dalších finanč-
ních prostředků pro TJ Sokol z  rozpočtu 
ministerstva školství. 

Vysokorychlostní 
internet se rozšiřuje 
Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením smlou-
vy se společností Česká telekomunikační in-
frastruktura, a. s., která chce v naší obci po-
kládat podzemní komunikační vedení.   

V  tomto kontextu se rozpoutala zajímavá 
debata. Většina zastupitelů apelovala 
na Silniční správní úřad, aby pečlivě hlídal 
povolování překopů silnic. Zejména nové 
silnice by neměly být v případě pokládání 
sítí překopávány.  Zemní práce by měly být 
řešeny protlakem pod komunikacemi.  

Z bloku městské policie 
V  bloku městské policie zazněla kritika 
na to, že jeden ze spoluobčanů používá ne-
oprávněně nápis HASIČI na  svém voze. 
Zastupitelé také vyslechli informaci o tom, 
že městská policie zavede na pokyn měst-
ské rady druhé telefonní číslo. Tak bude 
zajištěna lepší dostupnost strážníků. 
 l

O čem jednalo zastupitelstvo 

Pozvánka na školení –  
použití defibrilátoru
Milí spoluobčané, v minulém čísle 
jsem vás informovala o instalaci 
veřejně přístupného defibrilátoru, 
pomocí kterého můžeme zachránit 
lidský život. Přijďte se s přístrojem 
seznámit! Ve středu 29. listopadu 
v 18.00 hod. v hotelu Academic se 
na vás bude těšit záchranář Petr 
Tomáš. Pod jeho odborným vedením 
si sami vyzkoušíte, jak přístroj použít. 
Navíc se dozvíte důležité informace 
o záchraně lidského života i zajíma-
vosti ze světa záchranáře.  l

Marie Šlancarová
místostarostka

Poděkování za léčivé masti 
centru MayaMaya
Ráda bych poděkovala paní Jamu-
ně Gurung z orientálního centra 
MayaMaya z Prahy 6 za 40 kusů 
léčivých mastí Rumalaya, které 
darovala našemu městu. Masti, jež 
uleví od bolesti svalů a kloubů, budou 
prostřednictvím sociálního oddělení 
města Roztoky a Svazu postižených 
civilizačními chorobami předány 
roztockým seniorům. Velký dík patří 
také zastupitelce Petře Kazdové, 
která dar zprostředkovala.  l

Marie Šlancarová
místostarostka

Marie Šlancarová
místostarostka
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HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ HLUKU Z LETECKÉ DOPRAVY  
V CHRÁNĚNÉM VENKOVNÍM PROSTORU STAVBY V DOBĚ NOČNÍ

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ HLUKU Z LETECKÉ DOPRAVY  
V CHRÁNĚNÉM VENKOVNÍM PROSTORU STAVBY V DOBĚ DENNÍ

Dovětek:
Tato zpráva neznamená, že se 
nebudeme obtěžujícím hlukem 
při jednání se zástupci Letiště 
Václava Havla nadále zabývat. 
Jen to bude náročnější – jejich 
argumentace je bohužel po-
stavena právě na podobných 
„neprůstřelných“ měřeních, 
kterými přirozeně disponují 
také.  l

Tomáš Novotný

V  létě jejich pracovníci obnovili značnou 
část přechodů v naší obci. Ujali se i přecho-
du u stavebnin, který by měl obnovit majitel, 
tedy kraj – ale to bychom se načekali…

Nekonečnou práci mají pánové z TS s úkli-
dem kolem kontejnerů. Krabice, kočárky, 
kusy nábytku… Někteří spoluobčané odloží 
i  ty nejbizarnější předměty, které by patřily 
na sběrný dvůr. Však on je někdo uklidí…

Šéf TS zajistil opravu několika kanalizač-
ních vpustí, jeho lidé neustále obnovují často 

ničené koše, lavičky. Těch nově přistálo 
po  naší dohodě a  ve  spolupráci se svazem 
postižených hned pět v prostorách Solníků. 
Roztočtí a žalovští milují zeleň – a chtějí čisté 
ulice. TS nekecají, makají, jak se dneska musí 
říkat, a odklízejí listí z javorů atd. ostošest. 

Radka Reváková a Eva Maršíková z odbo-
ru životního prostředí nechaly vysázet nové 
hlohy místo „chcíplotin“, které hyzdily vjezd 
do serpentiny. Pozemek patří krajské správě 
silnic – a té to bylo tak nějak jedno. S vysá-

zením stromů ale souhlasila. Oběma dá-
mám děkuji, posledně jmenované pak 
za několikaletou spolupráci na poli životní-
ho prostředí naší radnice. 

Jmenovat a  děkovat je ošemetné, člověk 
nemůže postihnout všechny a vždy na ně-
koho zapomene, někomu ukřivdí. Musím 
ale vyjádřit dík i  odboru správy a  rozvoje 
města. Je hotova střecha nad lékárnou (dům 
patří obci), úspěšně finišuje druhá etapa ob-
novy Levého Hradce, který doslova svítí no-
votou. Jsou dokončeny cestičky na hřbitově, 
stejně tak dlažba na cestě ke kostelu sv. Kli-
menta. Byl přestěhován archiv a  jeho nové 

Rád po nějakém čase znovu a zaslouženě poděkuji roztockým 
Technickým službám. 

Z radnice

Občané kritizovali hlavně noční provoz leti-
ště a následný hluk z letadel, který je v noč-
ních hodinách letních dnů, kdy máme větši-
nou všichni otevřená okna, velmi obtěžuje. 

Místostarosta Mgr.  Tomáš Novotný 
na tomto slyšení přislíbil občanům, že radě 
města předloží návrh na provedení měření 
hluku v letních měsících – a svůj slib dodr-

žel. Rada města návrh schválila a pan mís-
tostarosta ve spolupráci s odborem životní-
ho prostředí podnikli potřebné kroky 
k  uskutečnění samotného měření. Měření 
hluku je nutné provádět v optimálních pod-
mínkách, za vhodných povětrnostních pod-
mínek a dodržení předpisů, které jsou dané 
mnoha směrnicemi, nařízeními vlády, do-

poručeními a metodikami. Jakkoli se to zdá 
nelogické, metodika firem, které měří, neu-
možnila měření v červnu, ač jsme o to žáda-
li – právě kvůli četnosti letů v tomto období.

Po dodržení všech požadavků mohlo za-
čít měření hluku. To proběhlo počátkem 
měsíce září. Měření se uskutečnilo v kori-
doru letecké dopravy, v lokalitě Nad Vini-
cemi – ulice Třešňovka, a to ve třech dnech 
po celých 24 hodin tak, aby bylo zazname-
náno podrobné denní i noční měření. Mě-
ření hluku postihuje jak první část pracov-
ního týdne, tak jeho konec a  polovinu 
víkendu, kdy byl předpoklad ještě větší 
frekvence charterových letů.

Všechny naměřené hodnoty z leteckého 
provozu byly nižší než hodnoty limitní, jak 
je možné vyčíst z přílohy zkušebního pro-
tokolu o výsledcích měření (viz tabulka).

Hluk z železniční dopravy, který byl rov-
něž předmětem měření, je v  dané lokalitě 
díky částečnému odstínění terénem nižší 
než hluk z letecké dopravy a limitní hodno-
ty také v ulici Třešňovka nebyly překročeny.

� l 
Eva Maršíková

odbor ŽP

Výsledky měření hluku z letecké dopravy v Roztokách
V lednu letošního roku proběhlo v základní škole Roztoky veřejné slyšení 
k provozu letiště za účasti zástupců města Roztoky, Letiště Václava Havla 
a roztockých občanů. 

Číslo 
měření 

Místo a podmínky 
měření

Výsledná ekvi-
valentní hladina 

akustického 
tlaku A LAeq, 

16h (dB)

Limitní hodnota 
pro dobu denní 

pro hluk  
z dopravy  

LAeq, 16h (dB)

Překročení  
limitních hodnot

1a 
den

2 m před oknem 
ložnice ve 2.NP 

jižní fasády domu 
čp. 1706, Třešňov-
ka Roztoky. V době 
měření byla běžná 

letecká doprava 
– letadla se nad 

městem přibližova-
la na přistání.

50,7 60

Výsledné hodnoty 
nepřekračují limitní 
hodnotu pro dobu 

denní. 

1b 
den 51,6 60

1c 
den 48,2 60

Číslo 
měření 

Místo a podmínky 
měření

Výsledná ekvi-
valentní hladina 

akustického 
tlaku A LAeq, 

16h (dB)

Limitní hodnota 
pro dobu denní 

pro hluk  
z dopravy LAeq, 

16h (dB)

Překročení  
limitních hodnot

1a 
noc

2 m před oknem 
ložnice ve 2.NP 

jižní fasády domu 
čp. 1706, Třešňov-
ka Roztoky. V době 
měření byla běžná 

letecká doprava 
– letadla se nad 

městem přibližova-
la na přistání.

45,7 50

Výsledné hodnoty 
nepřekračují limitní 
hodnotu pro dobu 

noční. 

1b 
noc 43,9 50

1c 
noc 42,2 50
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n�Dne 26. 9. oznámeno poškození čelního 
skla a ulomené levé zpětné venkovní zrcátko 
u vozidla tov. zn. Citroen Picasso, zaparko-
vaného u domu v Braunerově ulici – výjezd 
na místo, provedeným šetřením zjištěno, že 
pachatel do  vozidla nevnikl, vzhledem 
k výši způsobené škody vyžádána na místo 
PČR Libčice, která si věc převzala jako po-
dezření z přečinu poškozování cizí věci.
n��Dne 26. 9. oznámeno vloupání do vozi-
dla Avia A-31 (hasičské vozidlo SDH Roz-
toky) zaparkovaného ve sběrném dvoře TS 
Roztoky v Lidické ulici – výjezd na místo, 
zjištěno, že pachatel rozbil okno, vnikl 
do vozidla a z vozidla odcizil radiostanici 
Motorola, na místo vyžádána PČR Libčice, 
která si věc na  místě převzala jako pode-
zření z přečinu krádeže vloupáním.
n�Dne 27. 9. v  brzkých ranních hodinách 
oznámena žádost zaměstnanců PRE o asis-
tenci při odpojení a zadokumentování čer-
ného odběru v  Lederově ulici, jedná se 
o maringotky osob provozujících koloto-
če – výjezd na  místo, odběr pracovníky 
PRE odpojen, odpovědná osoba za provo-
zování kolotočů na místě převzala protokol 
od zaměstnanců PRE.
n�Dne 27. 9. oznámeno nalezení ztracené-
ho tříletého chlapce na  Tyršově náměstí, 
kterého oznamovatelka dovedla na  MP 
Roztoky – zjištěni rodiče, nalezený chlapec 
v pořádku předán matce. 
n�Dne 28. 9. oznámeno cestou PČR, že 
v domě v Braunerově ulici se nachází zra-
něná seniorka – výjezd na místo, v jednom 
z bytů zraněná seniorka s rozbitou hlavou 
po pádu na podlahu, na místo rychlá lékař-
ská pomoc, která seniorku převezla do ne-
mocničního zařízení FN Motol.
n�Dne 29. 9. oznámeno, že jedna z obyvate-
lek DPS v Jungmannově ulici si zabouchla 

dveře od  bytu a  klíče si nechala v  zámku 
z  vnitřní strany vchodových dveří 
do bytu – výjezd na místo, přivoláni hasiči, 
kteří provedli otevření bytu bez poškození 
vchodových dveří. 
n�Dne 29. 9. ve večerních hodinách ozná-
meno, že v ulici V Solníkách oznamovatel 
přistihl dva chlapce, jak čmárají na dvířka 
od plynového budníku u jeho domu – vý-
jezd na místo, na místě vedle oznamovatele 
i dva nezletilí chlapci, zjištěna jejich totož-
nost, přivolána hlídka PČR Libčice, která si 
na  místě věc převzala jako podezření 
z  trestného činu, v  následujících dnech 
zjištěno, že stejné symboly, při jejichž ma-
lování byli podezřelí nezletilí chlapci při-
stiženi, se nacházejí na více místech v Roz-
tokách, zadokumentováno a předáno jako 
poznatek PČR Libčice.
n�Dne 2. 10. oznámeno pokousání psem 
v zalesněném prostoru Velkého háje v k. o. 
Roztoky z předchozího dne – zadokumen-
továno, kvalifikováno a šetřeno jako pode-
zření z přestupku.
n�Dne 2. 10. oznámen nález svazku klíčů 
v ulici Na Panenské – klíče uloženy na MP 
Roztoky, v následujících dnech zjištěn ma-
jitel, kterému byl nalezený svazek klíčů 
předán, majitel by touto cestou chtěl podě-
kovat poctivému nálezci.
n�Dne 3. 10. oznámeno, že jedna z obyvate-
lek DPS v Jungmannově ulici si zabouchla 
dveře od  bytu a  klíče si nechala v  zámku 
z  vnitřní strany vchodových dveří 
do bytu – výjezd na místo, přivoláni hasiči, 
kteří provedli otevření bytu bez poškození 
vchodových dveří.
n�Dne 3. 10. oznámeno, že na komunikaci 
v serpentině se nachází jakási skvrna – vý-
jezd na  místo, na  místě též hasičský zá-
chranný sbor, zjištěno, že jde o  naftovou 

skvrnu, zasypáno absorpčním materiálem, 
vyrozuměn správce komunikace, tj. Kraj-
ská správa a  údržba silnic Středočeského 
kraje. 
n�Dne 4. 10. oznámen odcizený předvoleb-
ní billboard KSČM z oplocení domu v ulici 
Za  Potokem – výjezd na  místo, zadoku-
mentováno, kvalifikováno a  šetřeno jako 
podezření z přestupku proti majetku.
n�Dne 6. 10. oznámen nález peněženky 
s kartou pojištěnce zdravotní pojišťovny – 
zjištěn majitel, kterému byly nalezené věci 
předány, majitel by touto cestou chtěl po-
děkovat poctivému nálezci. 
n�Dne 6. 10. oznámeno ujetí vozidla bez 
zaplacení od  benzinové čerpací stanice 
MOL v  Přílepské ulici – výjezd na  místo, 
provedeným šetřením zjištěna registrační 
značka vozidla Škoda Octavia, označeného 
jako vozidlo taxi, jehož řidič po natanko-
vání paliva s  vozidlem odjel z  benzinové 
čerpací stanice, aniž by uhradil částku 
za natankované palivo, provedenou lustra-
cí zjištěn provozovatel, věc kvalifikována 
a šetřena jako podezření z přestupku proti 
majetku, v následujících dnech se podařilo 
kontaktovat provozovatele vozidla, který se 
osobně dostavil na MP Roztoky a uvedl, že 
k neuhrazení částky za natankované palivo 
došlo nedopatřením a nejednalo se o úmy-
sl, ještě téhož dne dlužnou částku na BČS 
MOL v Přílepské ulici uhradil.
n�Dne 8. 10. nález informační směrové ta-
bule s označením ulice Smetanova na kři-
žovatce ulic Obránců míru a Smetanova – 
zajištěna proti odcizení, následující den 
předána řediteli TS Roztoky. 
n�Dne 10. 10. oznámen nález tabulky regis-
trační značky na Tyršově náměstí – naleze-
ná tabulka uložena na  MP, provedenou 
lustrací zjištěno vozidlo i jeho provo-

prostory v  Nádražní náležitě upraveny. 
V  rekordním tempu byl vybudován chod-
ník před školkou i před pekárnou, bude vy-
lepšen krátký úsek chodníku před obecním 
úřadem. Je ukončena plynofikace obecního 
domu v  Nádražní – ten by však zasloužil 
další, nepoměrně vyšší investice. V Žalově 
solidním tempem pokračuje největší inves-
tiční akce letošního roku – trojlístek ulic, 
ke  kterým přibude napřesrok ještě ulice 
čtvrtá. Zmizela nevzhledná mateřská škola 
v  Palackého ulici, dítka se přestěhovala 
do novostavby. Kolem té vyrostla v blesko-
vém tempu zeď podle požadavků sousedů. 

V době uzávěrky tohoto čísla se bourá zá-
kladová deska po  někdejší ubytovně v  Pa-
lackého ulici, tak aby vzápětí mohla vyrůst 
další budova školky. 

Samo sebou, že jsou věci, které dlužíme 
a  které nestíháme tak, jak bychom chtěli. 
Třeba takový přechod přes silnici v lokalitě 
Panenská… Ale i ten časem dopadne.

Nový šéf odboru Petr Skřivan si vede 
myslím velmi dobře. Škarohlídské před-
povědi jednoho z komunálních všeználků, 
že totiž s odchodem minulého šéfa odbo-
ru končí svět, se věru nenaplnily, ba na-
opak.

Závěrem snad ještě glosu. V říjnu oslavily 
dvě kolegyně z radnice, Anna Posingerová 
a  Miroslava Kalinová, významná jubilea. 
Ta prozradit nesmím, ale veřejné blahopřá-
ní jistě hříchem není. To, že se přípitkem 
rozloučila po  čtyřech desetiletích dobré 
práce pro obec paní Dagmar Vyšehradská, 
matrikářka a svatební guru, snad ale napsat 
mohu. Děkuji i jí, jistě i jménem nekoneč-
né řady občanů, se kterými přišla za roky 
služby naší obci do kontaktu.  l

Tomáš Novotný
místostarosta

Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky,  
a to za období od 26. 9. do 25. 10. 2017: 

 ➔
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zovatel, proveden pokus o  vyrozumění 
provozovatele vozidla cestou MP Praha 8 
s negativním výsledkem, a proto byla nale-
zená tabulka registrační značky zaslána 
příslušnému správnímu odboru evidence 
vozidel.
n�Dne 10. 10. oznámeno odcizení vybavení 
jízdního kola, odstaveného v  prostoru 
u přívozu v ulici Vltavská – vzhledem k výši 
způsobené škody věc předána PČR Libčice.
n�Dne 11. 10. v nočních hodinách oznáme-
na sražená osoba vlakovou soupravou 
v  kolejišti poblíž železniční stanice Žalov 
v úrovni ulice V Chatách – výjezd na mís-
to, v kolejišti zjištěna osoba, která nejevila 
známky života, na  místě rychlá lékařská 
pomoc, hasičský záchranný sbor Roztoky, 
drážní hasiči a PČR Libčice a SKPV Praha-
-venkov, inspekce provozu ČD. 
n�Dne 13. 10. v ranních hodinách oznáme-
na dopravní nehoda dvou vozidel se zraně-
ním v  ulici Lidická – výjezd na  místo, 
usměrňování dopravy, na  místo hasiči, 
hlídka PČR Libčice a policisté Skupiny do-
pravních nehod PČR Praha-venkov.
n�Dne 14. 10. oznámeno odcizení reklamní 
plachty s nápisem Rekupera z oplocení po-
zemku domu v  ulici Na  Sekeře – výjezd 
na  místo, zadokumentováno, kvalifiková-
no a  šetřeno jako podezření z  přestupku 
proti majetku.
n�Dne 16. 10. oznámen nález ztraceného 
kufříku na autobusové zastávce U Rybníč-
ku (směr Praha) – výjezd na místo, zjištěn 
prázdný kufřík s nápisem Solingen Germa-
ny bez nebezpečného obsahu, zajištěn 

hlídkou MP jako nález, zveřejněno 
na  webových stránkách MP Roztoky 
a města Roztoky. 
n�Dne 16. 10. oznámen nález dětského lé-
tajícího dronu (bez ovládání) v  zahradě 
domu v ulici Legií – zajištěno na MP jako 
nález, zveřejněno na  webových stránkách 
MP Roztoky a města Roztoky.
n�Dne 16. 10. oznámena krádež zboží 
v  prodejně Albert na  Tyršově náměstí 
s tím, že podezřelé osoby utekly z prodej-
ny – výjezd na  místo, provedeno místní 
pátrání po podezřelých osobách dle získa-
ného poznatku s  negativním výsledkem, 
věc kvalifikována a šetřena jako podezření 
z přestupku proti majetku.
n�Dne 16. 10. cestou PČR oznámena do-
pravní nehoda dvou vozidel se zraněním 
v  ulici U  Zastávky – výjezd na  místo, 
na místě rychlá lékařská pomoc, dále hasi-
či, PČR Libčice a policisté Skupiny doprav-
ních nehod PČR Praha-venkov, kteří si 
převzali dopravní nehodu k jejich realizaci, 
na místě usměrňována doprava. 
n�Dne 16. 10. v nočních hodinách oznáme-
na sražená srna na silnici II/242 Roztoky – 
Velké Přílepy v  k. o. Roztoky – výjezd 
na místo, sražená srna zajištěna a předána 
členu mysliveckého sdružení.
n�Dne 17. 10. oznámen pokus krádeže zbo-
ží v prodejně Tesco v Lidické ulici s tím, že 
se podezřelá osoba pokusila ukrást kosme-
tické věci v  prodejně, strkala je do  tašky, 
kterou měla u sebe, poté, co byla vyrušena 
zaměstnanci prodejny, se dala na  útěk 
a na místě zanechala tašku i  s naloženým 
zbožím – výjezd na místo, zajištěna taška, 
zboží vráceno do  regálu prodejny, prove-
deno místní pátrání dle získaného popisu 
podezřelé osoby s negativním výsledkem.
n�Dne 17. 10. oznámen nález peněženky 
s  doklady v  parku na  Tyršově náměstí – 
uložena na MP Roztoky, zjištěna majitelka, 
které byla nalezená peněženka i s obsahem 
vrácena, majitelka by touto cestou chtěla 
poděkovat poctivému nálezci.  
n�Dne 20. 10. oznámeno odcizení vozidla 
tov. zn. Renault Scenic z parkoviště v ulici 
Masarykova – předáno PČR jako podezře-
ní z  přečinu neoprávněného užívání cizí 
věci, provedeno místní pátrání po odcize-
ném vozidle s negativním výsledkem. 
n�Dne 20. 10 oznámen nález dětského ba-
tohu s dětským oblečením na nádraží ČD 
v  Roztokách – nalezený batoh umístěn 
na  MP Roztoky, zveřejněno na  webových 
stránkách MP Roztoky a  města Roztoky, 
majitel by touto cestou chtěl poděkovat po-
ctivému nálezci. 
n�Dne 21. 10. zjištěno porušení ustanove-
ní 16 odst. 9 z. č. 247/1995 Sb., o volbách 
do  Parlamentu ČR, a  to v  bezprostřední 

blízkosti volebního okrsku č. 1 – na  Zá-
mečku, kdy zde byl objeven vystavený vo-
lební banner SPD upevněný na  zábradlí 
vedle kolejiště ČD – na místě pořízena fo-
todokumentace, banner odstraněn, ozná-
meno MÚ Roztoky. 
n�Dne 21. 10. oznámeno, že jedna z obyva-
telek DPS v Jungmannově ulici si zabouch-
la klíče a nemůže se dostat do bytu – výjezd 
na  místo, náhradními klíči odemknuty 
dveře bytu. 
n�Dne 21. 10. v nočních hodinách oznáme-
na stížnost na obsluhu restaurace Na Vrš-
kách, že zákazníkovi nebyla vydána účten-
ka EET při placení – výjezd na  místo, 
zadokumentováno, věc oznámena přísluš-
nému finančnímu úřadu. 
n�Dne 23. 10. oznámeno narušení občan-
ského soužití v  bytě domu ve  Vlháčkově 
ulici – výjezd na  místo, na  místě již klid, 
kvalifikováno a  šetřeno jako podezření 
z  přestupku proti občanskému soužití, 
v  předmětné věci se jedná o  přestupek, 
u něhož k zahájení řízení je potřeba souhlas 
osoby přímo postižené spácháním přestup-
ku, který byl spáchaný mezi osobami blíz-
kými, poškozená osoba byla poučena.
n�Dne 24. 10. ve schránce důvěry MP Roz-
toky nalezena látková peněženka s finanč-
ním obnosem – zjištěna majitelka, které 
byla peněženka vrácena, majitelka by touto 
cestou chtěla poděkovat poctivému nálezci. 
n�Dne 24. 10. ve schránce důvěry nalezeny 
dámské náramkové hodinky zn. Čajka (na-
psáno azbukou) ze žlutého kovu – naleze-
né náramkové hodinky jsou uloženy 
na  MP Roztoky, zveřejněno na  webových 
stránkách MP Roztoky a města Roztoky.  
n�Dne 24. 10. v  nočních hodinách ozná-
men doutnající kontejner na tříděný odpad 
na kontejnerovém stanovišti v ulici Rýzne-
rova – výjezd na místo, na místě hasiči, kte-
ří požár uhasili, škoda nulová, oznámeno 
řediteli TS Roztoky. 

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

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

Petr Vevera 
ved. str. MP Roztoky

Výběrové řízení
Tajemník MÚ Roztoky vypisuje 
výběrové řízení na obsazení 
pracovních míst:

n���Vedoucí odboru  
kancelář vedení města

n���Vedoucí oddělení  
školství

Více informací na  
www.roztoky.cz/nabidky-prace-MU 
nebo přímo u tajemníka na  
drda@roztoky.cz  
popř. na tel.  
721 943 221.� l
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TÉMA MĚSÍCE

Roztoky  celkem okrsek 1 okrsek 2 okrsek 3 okrsek 4 okrsek 5 okrsek 6 okrsek 7

TOP 09 778 18,54 46 17,03 164 21,55 137 20,69 84 14,78 133 18,97 91 15,88 123 18,6

ANO  721 17,18 34 12,59 124 16,29 97 14,65 109 19,19 155 22,11 83 14,48 119 18

ODS 673 16,03 41 15,18 113 14,84 131 19,78 89 15,66 107 15,26 99 17,27 93 14,06

Piráti 640 15,25 43 15,92 113 14,84 96 14,5 72 12,67 86 12,26 114 19,89 116 17,54

STAN 331 7,88 17 6,29 75 9,85 49 7,4 40 7,04 50 7,13 49 8,55 51 7,71

SPD 225 5,36 13 4,81 42 5,51 37 5,58 28 4,92 38 5,42 32 5,58 35 5,29

ČSSD 202 4,81 18 6,66 31 4,07 21 3,17 44 7,74 35 4,99 27 4,71 26 3,93

KDU-ČSL 194 4,62 10 3,7 33 4,33 42 6,34 32 5,63 25 3,56 28 4,88 24 3,63

KSČM 184 4,38 26 9,62 27 3,54 13 1,96 36 6,33 34 4,85 24 4,18 24 3,63

Skončilo období, kdy se u moci pravidelně 
střídaly dvě velké, dominantní politické 
strany – pravicová ODS a  levicová ČSSD. 
A kolem nich jako satelity obíhaly menší, 
spřízněné partaje, s nimiž se pak uzavíraly 
vládní koalice. Ale hlavně – vůbec se ne-
zpochybňoval celý polistopadový vývoj 
nebo to, že patříme na Západ, že jsme čle-
ny Evropské unie nebo severoatlantické 
aliance NATO.

Tenhle dobře známý svět se pomalu začal 
hroutit už po volbách v roce 2010. Už tenkrát 
ve volbách uspěly dvě úplně nové formace – 
TOP 09 a  Věci veřejné. O  tři roky později 
zabodovali další dva nováčci – hnutí ANO 
Andreje Babiše a Úsvit Tomia Okamury.

Letošní podzim tak byl dokonáním této 
„voličské revoluce“ proti tradičním stranám, 
které je zklamaly. Výsledkem je, že hnutí, jež 
nějakým způsobem bojují proti dosavadní-
mu „systému“ a chtějí ho změnit, získala do-
hromady téměř 60 procent hlasů (manažer-
ské ANO, nepředvídatelní Piráti, 
populistická SPD a samozřejmě komunisté).

Zároveň s  nástupem nových formací 
a silných lídrů pokračuje pád někdejších 

titánů. ODS a ČSSD, které získaly ve vol-
bách v  roce 2006 dohromady 67 pro-
cent, ztratily každé další volby třetinu 
voličů. Letos skončily společně na pou-
hých 18 procentech hlasů, což je číslo, 
jež ještě před pár roky znamenalo byť 
jen pro jednu z  nich naprostý debakl. 
Teď se musejí učit nové roli malých 
stran, které samy ještě před lety přehlí-
žely jako obtížný hmyz.

U nás v Roztokách, kde už tradičně mají 
lidé větší zájem o  věci veřejné (volební 
účast 73 procent, celorepublikový průměr 
61), volání po změně nebylo tak silné. Ani 
politické preference tu nejsou tak roztříště-
né. Do  Poslanecké sněmovny se letos do-
stalo rekordních devět stran, přičemž 
v Roztokách tři z nich neuspěly a skončily 
pod pětiprocentní hranicí: lidovci, sociální 
demokraté a komunisté.

Město opět potvrdilo pověst jedné z po-
sledních bašt TOP 09, kde má už druhé 
volební období starostu Jana Jakoba a po-
slední roky s přehledem vyhrávala všechny 
typy voleb (sněmovní, krajské, evropské 
i komunální).

Ovšem letošní vítězství „topky“ v Rozto-
kách už tak suverénní nebylo. Na  první 
místo stačilo jen 18,5 procenta hlasů, což 
znamená v porovnání s takřka 30 procenty 
v minulých parlamentních volbách výraz-
ný propad. Celostátně strana Miroslava 
Kalouska zažila debakl a jen o vlásek unik-
la klinické smrti.

Více, než byl celostátní průměr, uspěly 
v Roztokách ještě Piráti (podle průzkumů 
brali voliče hlavně TOP 09), občanští de-
mokraté (radující se z postupného návratu 
bývalých zklamaných příznivců) i  hnutí 
Starostové a nezávislí.

Naopak suverénní celorepublikový vítěz 
Andrej Babiš nemá v Roztokách ani továr-
nu (zatím), ani tolik voličů jako jinde. Jeho 
hnutí ANO získalo ve  městě 17 procent 
hlasů, zatímco celorepublikově to bylo  
30 procent.

Jak už to bývá, voliči v Roztokách nejvíce 
kroužkovali místní politiky na  kandidát-
kách. Nejvíc preferenčních hlasů dostal 
starosta města Jan Jakob, dvojka na středo-
české kandidátce TOP 09. Zakroužkovalo 
ho 288 lidí, každý třetí z voličů jeho strany. 
V  této disciplíně zabodovali také bývalý 
starosta Stanislav Boloňský na kandidátce 
STAN (85 hlasů) nebo komunista Martin 
Krajdl (21 hlasů).

� l

Václav Dolejší
Autor je reportérem Seznam zpráv

Konec první České republiky
Říjnovými volbami definitivně skončila éra, kterou někteří 
komentátoři docela vtipně nazývají „první Česká republika“. 
Jinými slovy – přestala existovat politika tak, jak jsme ji znali 
z let 1993 až 2017. To není nějaká katastrofická vize, ale jen 
prostý popis nové situace, s níž se budeme muset naučit žít.

zdroj: ČSÚ

JAK JSME VOLILI V ROZTOKÁCH DLE OKRSKŮ – POČET HLASŮ JEDNOTLIVÝM STRANÁM A VYJÁDŘENÍ V PROCENTECH
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zdroj: ČSÚ

ČR – VOLEBNÍ ÚČAST 60,84 %

PRAHA-ZÁPAD – VOLEBNÍ ÚČAST 70,41 %

STŘEDOČESKÝ KRAJ – VOLEBNÍ ÚČAST 63,44 %

ROZTOKY – VOLEBNÍ ÚČAST 73,16 %
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HISTORIE MĚSTA

Dalo by se také psát o  dvou výročích  
17. listopadu, 1939 a 1989, ale těch zas bu-
dou (doufejme) plné noviny. Vzpomenout 
by se měl 11. listopad coby Den veteránů, 
který slaví snad kromě nás celá Evropa,  
či 8. listopad, s bitvou (šarvátkou) na Bílé 
hoře, ale v Roztokách takto pojmenované 
ulice nemáme. 

Tak nezbývá než se „vrátit na zem“ a uva-
žovat střízlivě.

Nádražní ulice
Dnešní Nádražní ulice, dříve Nádražní 
a původně Hlavní třída, nebyla vždy (kvůli 
nedokončené demolici továrny čp. 23/24) 
nevzhledným místem, kde by se daly točit 
válečné filmy.

Nádražní ulice začíná u  vyústění ulice 
Tiché údolí, když navazuje na starou silni-
ci na Prahu, dříve Pražskou, nyní Riegro-
vu. Na druhém konci ústí pod Kroupkou 
do  serpentiny (postavené 1886 až 1887), 
vedoucí do horní části obce. Předtím ještě 
u  kříže (z  roku 1889) odbočuje vpravo 
Rýznerova ulice, pojmenovaná podle léka-
ře a archeologa Čeňka Rýznera, který v ne-
dalekém domě čp. 70 žil a zemřel. Ve ved-
lejším čp. 221 zase bydlel další roztocký 
lékař MUDr.  Ladislav Tichý, který se vy-
znamenal při záchraně vězňů z transportu 
smrti.

Nádražní třída byla skutečnou komuni-
kační a  obchodní tepnou obce spojenou 
s nádražím, které bylo od poloviny 19. sto-
letí symbolem rozvoje obce. Prosperovalo 
zde několik zahradních restaurací, spousta 
živností, byl zde první poštovní úřad, roz-
lehlá továrna Oesinger, později Wohanko-
va, úřadovna starosty Vošahlíka, policejní 
strážnice na Suchopáru a dům u Včeličků.
Ale vezmu to popořadě.

Hlavní třída dostala své jméno v  roce 
1896. Pojmenování ulic bylo jednou z pod-
mínek povýšení obce na městys, k němuž 
došlo tři roky před tím.

Felklova „koulovna“ a Koruna
Na místě dnešního nového vyústění silnice 
na Prahu stávaly dva zajímavé objekty. Prv-
ním byla Felklova továrna na glóby, lidově 

zvaná „koulovna“, svého času jediná ma-
nufaktura tohoto zaměření v  Rakousko-
-Uhersku. Byla to svým způsobem též 
umělecká tiskárna, neboť papírový potisk 
pláště glóbusů se tiskl kamenotiskem z těž-
kých litografických kamenů. Tato tradiční 
technika A. Senefeldera se dnes používá 
jen při tisku umělecké grafiky. Továrna 
byla zbořena počátkem 70. let 20. století. 

S  podnikem Jana (později Zikmunda 
a  Ferdinanda) Felkla sousedila restaurace 
Koruna s  tanečním sálem a oblíbenou za-
hradní restaurací s  kuželníkem ve  stínu 
kaštanů. Majitel Koruny pan Kubr zde pro-
vozoval i  řeznictví. Do  této zahradní re-
staurace rád zašel vyprázdnit orosenou 
sklenici pěnivého moku roztocký lékař 
a archeolog Čeněk Rýzner či starosta měs-
tyse Otokar Čáslavský, který bydlel v neda-
lekém domě čp. 4. Pod objektem byly roz-
sáhlé sklepy na  přírodní led, neboť pivo 
muselo mít říz i v letním vedru a elektrické 
chlazení ještě nebylo obvyklé.

Naproti Koruně se viaduktem pod tratí 
procházelo do  velkostatku Stanislava Ma-
reše. Tak se tehdy říkalo areálu roztockého 
zámku, který tehdy feudální sídlo příliš ne-
připomínal. Objekt tvrze i  přilehlých bu-
dov byl účelově přizpůsoben hospodářské 
a  obytné funkci a  jeho stav odpovídal ne 
příliš prosperujícímu podniku.

Nárožní dům čp. 20 tradičně patřil ob-
chodu, původně Leopolda Freunda, pozdě-
ji Honejskově mlékárně a  nakonec kolo- 
niálu J. Krejčího. Jeho syn zachytil na  fil-
mový pás příjezd tzv. transportu smrti 
na  roztocké nádraží. Tento dokument byl 
nedávno hitem internetových sítí. 

Po znárodnění živností zde byla poboč-
ka České spořitelny, posledních 25 let 
(s přestávkou po povodni 2002) je zde opět 
restaurace, tentokrát U Koruny.

Hned vedlejší dům, čp. 21, byl opět hos-
tinec, s  názvem U  Jelena, ale spíše se zde 
říkalo podle majitele u Tučků, kde byl nejen 
výčep, ale i  sál s  tanečním parketem. Pů-
vodně se tomuto podniku říkalo „stará 
hospoda“, než ji v  roce 1873 koupil Karel 
Tuček (nar. 1832) s  manželkou Viktorií 
a zadaptoval ji na výletní restauraci. Popu-

lární hostinský Tuček byl též několik let 
roztockým starostou.

Tučkova restaurace byla na  přelomu  
19. a 20. století jakýmsi osvětovým centrem 
obce. Scházel se zde spolek podnikatelů, tzv. 
Průmyslná beseda, i nově založená Tělocvič-
ná jednota Sokol. Určitou raritou je i to, že se 
zde v období německé okupace, po obsazení 
nové školní budovy wehrmachtem (1940), 
též vzdělávala místní dítka školou povinná. 
K  podniku rovněž patřil kuželník, neboť 
tato hra byla oblíbenou zábavou našich dě-
dečků. Posledním pozůstatkem zahradní 
restaurace je parčík se starými kaštany před 
bývalým hotelem Alexandra, dnes Domo-
vem Alzheimer. Před domem čp. 21 bývala 
k radosti několika málo místních automobi-
listů benzinová pumpa, zrušena byla až 
v polovině 70. let minulého století.

Kohnova pošta a Franz Kafka
Vedlejší dům čp. 22, zvaný Na Staré poště, 
byl ve vlastnictví rodiny Kohnovy. Činnost 
Staré roztocké pošty, zřízené v  roce 1855, 
úzce souvisela se železniční dopravou, 
a proto byla situována přímo proti nádraží. 
Roku 1874 je jako majitel zmíněn Jacob 
Kohn, c. a  k. poštmistr. Dům navštívil 
v roce 1901 mladý Franz Kafka a strávil zde 
několik (prý romantických) dní. Nejzná-
mějším z  rodiny Kohnů byl Karel Kohn, 
dlouholetý obecní radní a zástupce starosty.

Naproti Staré poště byl ubytovací hosti-
nec U Ptáka, později U nádraží, jehož prv-
ním majitelem byl Josef Leder ml., později 
Josef Prášek. Ten zde nechal zřídit pěknou 
zahradní restauraci. V tomto domě se na-
rodil historik umění Prokop H. Toman, 
jehož kmotrou byla malířka Zdenka Brau-
nerová. Objekt v soukromém vlastnictví je 
dnes ve špatném stavu, restaurace je již dvě 
desetiletí mimo provoz. 

Nádražní budova sama stojí za zmínku. 
Byla postavena v roce 1911, když nahradila 
původní nádraží z  poloviny 19. století. 
Z dochovaných fotografií je zřejmé, že ani 
staré nádraží nebylo malé a nevábné stave-
ní. C. a k. dráhy však zřejmě myslely na bu-
doucnost a nechaly v rozvíjejících se Roz-
tokách postavit velkoryse koncipovanou 
a architektonicky zajímavou budovu nové-
ho nádraží.

Na  malém prostranství před nádražím 
stávaly dvě trafiky, u nichž bylo stanoviště 
roztockých taxíků – pánů Cyraniho, Srbka 
a Uhla.

V přízemí zajímavé nárožní vilky čp. 281 
bývala cukrárna a kavárna U Nýdrů s jed-

9. část    
Roztocký uličník 
Když jsem přemýšlel, kterou ulici pro listopadové číslo vybrat, napadaly mě 
různé poťouchlosti. Zaprvé bývalou ulici 7. listopadu, kterou jsme v roce 1990 
vtipně přejmenovali na 17. listopadu. Letošní 100. výročí ruské Velké říjnové 
socialistické revoluce se pro nějakou reflexi přímo nabízí. Sté výročí a žádné 
rudé prapory, transparenty, Leninovy podobizny, závazky a mimořádné pra-
covní směny… pro naši generaci stále trochu nezvyk.
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noduchým rychlým občerstvením. Vedlejší 
krámek s galanterním zbožím si zde prona-
jal pan Antonín Vidim (viz Vidimova uli-
ce). V  zadním traktu se vchodem od  ná-
draží bylo holičství a  kadeřnictví Karla 
Jodase. 

Oesingerova 
(Wohankova) továrna
Naproti přes ulici můžeme vidět trosky 
velkého továrního objektu, čp. 23/24, po-
dle (již neexistujícího) data na fasádě zřej-
mě z  roku 1851. Původně zde firma  
H. a M. Oesinger vyráběla přírodní barvi-
va, extrakty z  nejrůznějších druhů dřev, 
které se sem dováželo po  řece. Nejzná-
mější bylo „kebračo“, červené, tvrdé dře-
vo. Patrně z roku 1892 byla zajímavá stav-
ba skladu na továrním dvoře, která se bez 
zjevných úprav podivuhodně zachovala, 
ale byla již před několika lety zbořena. 
Smlouvou trhovou z roku 1910 přešel ma-
jetek firmy Oesinger, Repetit, Dollfus 
a Gausser na firmu Wohanka a spol., která 
celý objekt zadaptovala na  semenářskou 
zkušební stanici, sklad, sušárnu a třídírnu 
řepného semene. Na svou dobu velmi mo-
derní podnik tehdy vedl velkopodnikatel, 
rytíř Josef  Wohanka, a později jeho syno-
vé Miloš a Vladimír. Řepné semeno bylo 
ošetřováno nejmodernějšími metodami 
a firma ho vyvážela do celého světa, včet-
ně USA. 

Protější, původně funkcionalistický dům 
čp. 842 by možná nestál za zmínku, kdyby 
původně nesloužil jako prodejna firmy 
Baťa. Bylo to rozhodně užitečnější využití 
než noční bar a herna. 

Ve  vedlejším domě čp. 55 (U  Dolejšů), 
který poněkud nešikovně vystupuje z ulič-
ní čáry, bývala v suterénu drogerie u Vlasá-
ků. Vcházelo se tam po několika schodech 
pod úroveň chodníku. V přístavbě vedlej-

šího domu pod odděleným čp. 1613 byla 
ještě nedávno výrobna uzenin. V  původ-
ním objektu byl koloniál s  výčepem vína 
a lihovin pana Petráka, později pana Vinše. 
Po znárodnění zde bylo dlouhá léta Smíše-
né zboží a od 70. let známá roztocká masna 
čili řeznictví, které vedli manželé Krejčovi. 

Ve vedlejším čp. 67 dnes sídlí firma pana 
Kazimoura, provozující obchod s  palivy. 
Mezi nejstarší majitele patřila i operní pěv-
kyně Terezie Ulrychová. Šil zde krejčí Vác-
lav Trousil a za mnohými rodičkami odsud 
pospíchala „porodní bába“ Marie Trousilo-
vá. Na nároží Nádražní a Rýznerovy ulice 
stojí výstavní dům čp. 171, původně se ho-
nosící pěknou secesní fasádou. Bývala zde 
lékárna a pošta (poté, co se sem přestěho-
vala z čp. 22), za první republiky a protek-
torátu též četnická stanice.

Vošahlíkův grunt
Naproti přes ulici, v čp. 25, kde dnes sídlí 
firma Pohl, a. s., bydlíval a úřadoval na kon-
ci 19. a počátkem 20. století nejproslulejší 
roztocký starosta Matěj Vošahlík. Dům 
však byl kompletně přestavěn a  nádvorní 
stavby zbořeny; škoda jen, že přitom vzala 
zasvé i  přiléhající romantická zahrada. 
V domě měl živnost pekař, uzenář i ovoc-
nář, část byla pronajímána na  letní byty. 
Vošahlíkův adoptivní syn Antonín Janský 
Vošahlík si zde zřídil před I. světovou vál-
kou vinárnu.

V přízemní přístavbě bývala v 30. letech 
prodejna textilu neboli „Módní závod“ 
pana Reiniše, který svou životní pouť za-
končil v nacistickém vyhlazovacím táboře. 
V  této době měl v  přízemí čp. 25 dílnu 
krejčí pan Hron, než se přestěhoval 
do domu čp. 64 na úpatí Kroupky.

Literátův dům
Poslední dům v  Nádražní ulici před 
serpentinou, čp. 26, byl nazýván u Včelič-

ků. Souvislost s  kdysi populárním spiso-
vatelem Gézou Včeličkou (1901–1965) 
není náhodná. Literát zde skutečně v ob-
dobí první republiky bydlel. Původními 
majiteli byli obchodníci, manželé Václav 
a Johana Svobodovi. V roce 1886 odpro-
dali obci část svých pozemků na  stavbu 
silnice na  horní Roztoky. Mezi další živ-
nosti zde na počátku 20. století patřil pro-
dej uhlí, krejčovství, sklenářství a  holič-
ství Františka Kysely. V přízemí, již řadu 
let zavřeném, bývalo ve 20. letech pekař-
ství pana Zajíce. 

Na  protější straně ulice, v  ohybu dvou 
zatáček, bývalo v čp. 40 holičství paní Jed-
lánkové, galanterní a  střižní obchod Bo-
ženy Šourkové a  také řeznictví Františka 
Šourka, později Františka Dudáka. Vlast-
ní „porážka“ a řeznický krám byly situo-
vány již do Rýznerovy ulice. Ve vedlejším 
čp. 80 (na  konci 19. století zámečnická 
dílna u Tintěrů) provozoval svou živnost 
František Protiva, výrobce plechového 
a  kovového zboží. Ovšem také truhlář 
(bývalý legionář) František Hruška, který 
založil v Roztokách v roce 1931 první po-
hřební ústav, zde vyráběl rakve. Jednu, 
zvlášť pěkně vyvedenou, měl vždy vysta-
venou ve  výloze, takže při každodenní 
cestě na nádraží nemohl kolemjdoucí ne-
vzpomenout posledních věcí člověka. 

A tím je také možné toto letmé vzpomí-
nání na  slavnější období Nádražní třídy 
zakončit.  l

Stanislav Boloňský

Restaurace Koruna koncem 60. let 20. stoletíTovárna Oesinger na počátku 20. století
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Každoročně se však levohradecký patron 
slaví velmi intimně, jen připomínkou 
v  rámci katolické farnosti. Asi je to už 
sychravým počasím blížící se zimy, možná 
i neznalostí. Každopádně se levohradecká 
pouť nějak v  obecném povědomí nevžila 
a nevím, zda tomu bude někdy jinak. Při-
tom historie tohoto kostela je významná 
a  velmi stará, v  rámci českých zemí výji-
mečná. A  k  tomu má tento kostel i  svá 
(možná věčná) tajemství.

První kostel knížete Bořivoje
Protože opakování je matka moudrosti, 
dovolím si stručně a  velmi zjednodušeně 
shrnout základní historická data.

Podle legendy tak řečeného Kristiána 
postavil kníže Bořivoj na (Levém) Hradci 
nedaleko Prahy první křesťanskou svatyni 
v českých zemích, zasvěcenou sv. Klimen-
tovi, papeži a  mučedníkovi. Stalo se tak 
poté, co byl pokřtěn na Velké Moravě, snad 
přímo biskupem sv. Metodějem, a to prav-
děpodobně v letech 882 až 884. Dostal s se-
bou do  Čech ctihodného kněze Kaicha, 
který měl sloužit nové křesťanské boho-
služby. 

Díky tomuto zakladatelskému aktu zís-
kal Levý Hradec označení místa, „kde bylo 
počato křesťanství“ (v  Čechách), jak píše 
kanovník Zbyhněv v pol. 12. století.

O století později, v neděli 19. února roku 
982 (podle juliánského kalendáře), se pak 
zde konala volba Vojtěcha Slavníkovce 
pražským biskupem, což potvrzuje tradici 
tohoto hradiště, i když centrum přemyslov-
ské moci se již dávno přesunulo do Prahy.

Postavení křesťanského kostela v pohan-
ských Čechách vyvolalo proti knížeti 
vzpouru dalších českých předáků, vedenou 
jakýmsi Strojmírem. Bořivoj musel prch-
nout na  Moravu a  následně si s  vojskem 
Moravanů vynutit v Čechách opět respekt. 
Jako projev díkůvzdání pak založil v  roce 
885 na západním předpolí Pražského hra-
du kostel Panny Marie.

Levý Hradec byl s největší pravděpodob-
ností sídelním hradištěm Bořivoje a je tedy 
prakticky jisté, že zde s ním žila i jeho žena 
kněžna Ludmila, po své mučednické smrti 
v roce 921 uctívaná jako první česká světi-
ce. To je také důvod, proč se tato žena těší 
v našem městě mimořádné úctě.

Pověst o tom, že první kostel na českém 
území měl stát na Levém Hradci, se trado-

vala mnoho staletí, ale hmotný doklad ne-
existoval. Kostel sv. Klimenta, který zde 
v současnosti stojí, je stavebně goticko-ba-
rokní, tedy mnohem mladší. Nejstarší do-
chovanou církevní stavbou v  Čechách je 
tedy původně románská rotunda sv. Petra 
a Pavla na Budči, dalším významném pře-
myslovském hradišti, vybudovaná synem 
Bořivoje knížetem Spytihněvem.

Kostel dřevěný, nebo zděný?
Protože interpretace zprávy z Kristiánovy 
legendy o „Hrádku nedaleko Prahy“ neby-
la v průběhu doby jednoznačná, byl první 
kostel hledán i  na  jiných místech Čech 
(např. Dr.  Šollem na  hradišti Stará Kou-
řim). Také se mezi odbornou veřejností 
ostře diskutovalo o tom, zda první kostel 
byl zděný nebo dřevěný. Viz např. P.  So-
mmer: Začátky křesťanství v  Čechách, 
část II., s. 76: „ Mezi nejběžnější středově-
ké stavební objekty v Čechách patřily dře-
věné sakrální stavby, tzv. ecclesia lignea.“ 

K tomu je nutné poznamenat, že druhý 
kostel v pořadí, P. Marie na Pražském hra-
dě, byl, jak dokládají jeho pozůstatky, zdě-
ný. Také se nám zachovalo svědectví kupce 
a  vyslance cordóbského chalífy Ibráhíma 
ibn Jákúba z roku 965 nebo 966, který na-
psal, že „město Frága je vystavěno z kame-
ne a vápna“. 

Přelomový objev 
Dr. Borkovského
Při archeologickém průzkumu levohra-
deckého kostela v letech 1939 až 1940 však 
došlo k famóznímu objevu. Pod podlahou 
raně barokní lodi z konce 17. století byly 
Dr. Ivanem Borkovským odkryty základy 
nevelké předrománské rotundy s  jednou 
podkovovitou apsidou. Nadšení historiků 
i veřejnosti neznalo mezí. Byl zřejmě nale-
zen doklad existence prvního kostela! Sice 
zpočátku zaznívaly i kritické hlasy pouka-
zující na možnost, že jde o stavbu o něco 
mladší, převážil ale postupně názor, že zá-
klady opravdu patří Bořivojově rotundě. 
Jedním z dokladů mělo být i nalezení ma-
lého kamene v základech apsidy s vyrytým 
dvojitým křížem, což zdánlivě odkazovalo 
na Velkomoravskou misii. Té nasvědčova-
lo i zasvěcení kostela sv. Klimentovi, jehož 
ostatky nalezli Cyril (Konstantin) a Meto-
děj na Krymu, přenesli na Moravu a byli 
tak iniciátory úcty k tomuto světci. 

V období německé okupace a následné 
komunistické totality nebylo vhodné kli-
ma na kritické bádání o procesu christiani-
zace v českých zemích. Nově se tento pro-
blém opět otevřel po změně společenských 
poměrů po roce 1989. Nejvýrazněji se pro-
ti hypotéze o  autenticitě levohradeckých 
základů coby Bořivojově kostelu postavil 
archeolog Dr.  Petr Sommer. Paradoxně 
použil právě základního kamene rotundy 
jako jednoho z důkazů o jejím pozdějším 
vzniku. 

V  publikaci Začátky křesťanství v  Če-
chách uvádí, že akt kladení a  svěcení zá-
kladního kamene se objevuje v  českých, 
resp. evropských zemích snad již v 10., spí-
še však až v průběhu 11. a 12. století. Je to 
také období obnoveného kultu sv. Klimenta 
(viz další kostely v Čechách zasvěcené to-
muto papeži a mučedníkovi). „Z toho vy-
plývá logická konkluze,“ píše P.  Sommer 
(s. 38), „že levohradecká rotunda nepochá-
zí z Bořivojovy doby.“ Dvojitý kříž na ka-
meni, jak upozorňuje Dr. Kateřina Tomko-
vá, je navíc latinský.

Znovu byl oživen i  spor o  to, z  jakého 
materiálu byl první kostel postaven. Byl-li 
dřevěný, pak časem podlehl zkáze a byl na-
hrazen novější kamennou stavbou. Dřevě-
ný mohl stát původně i na jiném místě, než 
stojí dnešní kostel. Stav zachovaných zá-
kladů bohužel neumožňuje přesnější data-
ci jejich vzniku.

Závěr tedy zní, že podle dnešního stavu 
poznání představují základy levohradecké 

Záhada levohradeckého kostela
Víkend před či po 23. listopadu by měli Roztočtí juchat v bu-
jarém veselí. Měli by slavit pouť ke sv. Klimentu, jemuž je 
zasvěcen starobylý kostel na Levém Hradci. 

Hlavní oltářní obraz z kostela sv. Klimenta s vyobrazením 
světce – nyní ve Středočeském muzeu v Roztokách 
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70.000 KÈAŽ  

Firma Koever CZ s.r.o. hledá  
nové zaměstnance na pozice: 
 
 

• OBSLUHY ZAŘÍZENÍ NA LITÍ PLASTŮ          
• OBSLUHY CNC STROJŮ 

 

 
                       Koever CZ - Libčice nad Vltavou – Česká republika 

s tradicí od roku 2006 
 

NABÍZÍME: 
Stálé zaměstnání na HPP nebo brigádně 
 v Libčicích n. Vlt. (200 m. od vlakového nádraží) 

 

Nástupní plat 24 600 – 37 800 Kč 
a po zapracování stabilní růst mzdy. 

 

• měsíční prémie za kvalitu  
• měsíční prémie za přesčasy 

• měsíční prémie za pravidelnou docházku 
• roční prémie za nenemoc 

 

DÁLE POSKYTUJEME: 
• příspěvky na životní pojištění 

• 5 týdnů dovolené  
• stravenky 

 

Po šesti odpracovaných měsících odměna 12 500 Kč. 
 

Jedná se o třísměnný provoz. 
 
 
 

Kontakt: 233 004 155, 774 456 432, v.gerzova@koever.de 
 

Našimi zákazníky jsou: MAN, Volvo, Bugatti, Daimler, Bomag, Liebherr     

INZERCE

rotundy až mladší fázi kostela, jehož nej-
starší podoba zůstává neznámá.

Zdá se tedy, že je téměř osmdesátiletý 
spor vyřešen? 

Zřejmě ano, ale přesto… 
… pochyby (laika) nekončí
1) Bořivoj se při stavbě kostela zcela jistě 

inspiroval na  Velké Moravě, kde přijal 
křest. Levohradecká rotunda se také ná-
padně podobá rotundě sv. Michaela 
ve Starém Městě z doby příchodu byzant-
ské misie.

Šlo o  vlastnický kostel panského sídla, 
tedy o věc osobní prestiže. Jak píše A. Mer-
hautová (Románská architektura v  Če-
chách): „Není náhodou, že prvé kamenné 
kostely byly založeny knížetem na  jeho 
hradištích.“ 

2) Je otázka, zda kámen s dvojitým kří-
žem je opravdu kamenem základním či 
jde jen o  hypotézu. Pokud ji přijmeme 
za  věrohodnou, nelze vyloučit, že mimo 
běžné zvyklosti mohl základní kámen kos-
tela – jako symbol – putovat spolu s kně-
zem Kaichem z  Moravy na  Levý Hradec. 
O  symbolickém významu základního ka-
mene coby kamene úhelného (nárožního) 
najdeme podobenství v  Matoušově evan-
geliu Nového Zákona (viz Mt. 21, verš 42), 

v  němž je k  tomuto kameni přirovnáván 
Kristus. 

3) Při troše fantazie mohlo jít i o projev 
náboženské synkreze, splývání nového ná-
boženství se starým pohanským kultem. 
Zvyk ochranné stavební obětiny byl pře-
vzat z pohanství a archeology bylo dolože-
no, že ještě ve 12. století byl ukládán pod 
práh kostela např. klíč, či dokonce ropucha 
a slepičí vejce!

4) Tzv. základní kámen nebyl nikdy 
podroben fyzikálněchemické analýze, kte-
rá by mohla prokázat jeho původ. Také je 
zvláštní, že pokud by byla rotunda posta-
vena později než v  9. století, proč je tak 
subtilních rozměrů (o  průměru necelých 
5 metrů), že byla vhodná jen pro adoraci 
úzkého okruhu místní nobility. V  11. či 
12. století by šlo již o značně konzervativ-
ní řešení.

Myslím si tedy, že ještě bude nad čím po-
chybovat a bádat.  l

Sv. Kliment
Sv. Kliment (Klement I., Clemens) 
se narodil v Římě a byl v letech 
88 až 97 n. l. v pořadí čtvrtým 
papežem, biskupem římským, 
odkud ho císař Traján vypudil 
do vyhnanství na Krym. Zde obrátil 
na křesťanskou víru stovky dělníků 
z kamenolomu, které zachránil 
před smrtí žízní. Byl za to asi 
roku 101 císařem odsouzen k smrti 
utopením. Na krk mu byla uvázána 
kotva a byl svržen do moře. Křes-
ťané jeho tělo vylovili a pohřbili, 
v průběhu staletí však místo jeho 
pohřbu upadlo v zapomnění. Podle 
tradice pak v 9. století jeho ostatky 
nalezli při misijní cestě na Krym 
bratři Konstantin a Metoděj, kteří 
je roku 863 přinesli na Moravu 
a posléze do Říma. 

Sv. Kliment je uctíván jako ochrán-
ce před bouřemi, větry, válkami 
a ničivými epidemiemi. Velké úctě 
se těší ve středomořské oblasti, 
v Itálii a Dalmácii.

Jeho hlavním atributem (poznáva-
cím znakem) je kotva, ale i anděl, 
beránek, pramen vody, papežská 
tiára či loď.

Stanislav Boloňský
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Dostal jsem mnoho reakcí, které mě vedou 
k zamyšlení, zda je možné gratulovat vítězi 
i v tomto případě. Nejlépe vystihoval situ-
aci jeden z poslaných obrázků od kamará-
da – na obrázku byla známá scéna z Rych-
lých šípů, kde Mirku Dušínovi hází 
ve vítězném závodě pod nohy polínko a on 
vykřikuje: „To je nečestné a  nesportovní, 
protestuji!“ Jak trefná paralela!

Mirek Dušín určitě měl vyhrát a i v po-
sledních volbách bylo mnoho Mirků Duší-
nů, kteří se prezentovali jako někdo, kdo 
měl vyhrát. Jen ty výkony, ty nějak chybě-
ly... Život je ale často jiný. Ve společnosti se 

prostě objevilo poměrně dost lidí, kteří se 
v tomto případě přiklonili k Bratrstvu ko-
čičí pracky:-)  

Málokdy se člověk dovede v  politice 
opravdu o někoho opřít. V posledních ko-
munálních volbách v Roztokách to byli pro 
mne, coby lídra kandidátky Strany Zele-
ných, Jitka Šrajberová, Jitka Tichá a  Petr 
Macoun (a  další!). Je to radost, když jste 
komunální politik, který může „svému“ 
týmu věřit a  spoléhat se na plně nezávislé 
názory. Hrdě jsme kandidovali v  rámci 
kandidátky Zelených a  získali rekordních 
téměř 20 procent. Kdyby mě Matěj Strop-

nický nepřesvědčil (a mnohé další), že pro 
nás liberály není u Zelených místo, možná 
by měli Zelení šanci na  lepší politický 
úspěch. Jeho politika v posledních volbách 
možná ukázala, kdo měl tehdy asi pravdu, 
i když radost z toho opravdu nemám.

A jak dál? Určitě se budu prát za pravdu 
a za zájmy občanů Roztok, budu se chystat 
jako už nezávislý kandidát do  komunál-
ních voleb. I když jsem někdy také člověk, 
který gratuluje někomu, komu to není úpl-
ně košer.

� l

Začalo to nevinnou zprávou – po sečtení výsledků voleb jsem 
na Facebooku pogratuloval vítězi voleb, uznal jsem „skokana 
roku“ – Piráty, a projevil velkou radost, že se do Poslanecké 
sněmovny parlamentu ČR dostala TOP 09. 

Ozvěny po volbách – je možné gratulovat vítězi?

Pro jistotu zopakujme, o co jde. Smlouvy 
jsou dvě. Jedna smlouva o smlouvě budou-
cí kupní, která umožňuje městu koupit 
část pozemku bývalé Barumky o velikosti 
8,5 tis. m2, a  druhá upravuje spolupráci 
s VTP Žalov (Trigema), vlastníkem zbytku 
pozemku, na kterém mají vyrůst tři budo-
vy vědeckotechnických parků. Tato smlou-
va řeší zejména budování společné infra-
struktury. Doplňme, že cena za  pozemek 
města včetně sanace hal bude 26,5 mil. Kč 
s DPH.

Co je ale podstatné. Nebývá zvykem, že 
město hradilo developerovi infrastruktu-
ru – naopak je to naprosto nehorázné. 
Město se zavázalo, že uhradí 2/3 nákladů 
na společnou infrastrukturu, ač bude vlast-
nit pouze 40 procent řešených pozemků. 

Pan starosta ustanovení omlouvá tím, 
že infrastruktura bude obsluhovat i  úze-
mí o  velikosti 35 ha za  tímto areálem 
(zemníky), což je podle platného územní-

ho plánu zastavitelná plocha. Doplatek si 
pak máme vyjednat s  budoucím develo-
perem této lokality. Pominuli fakt, že pan 
starosta popletl, kolik metrů čtverečních má 
hektar (velikost zemníků je cca 35 000 m2), 
tak to není pravda. Některé trubky a dráty 
budou logicky silnější, ale rozhodně to 
nebude znamenat takové navýšení ceny. 
Navíc se to týká jen některé infrastruktu-
ry. Vezměme si jako příklad řešení dešťo-
vých vod – ty budou řešeny jistě jen 
na ploše VTP a školy. Zemníků se vůbec 
netýkají. Navíc v  projektu je vsakovací 
nádrž (díra plná kamenů) navržena 
na budoucím pozemku města. Tedy měs-
to si znehodnotí část svého pozemku, 
na který budou téct vody z celého areálu, 
a ještě za to zaplatí 2/3 nákladů? Opakuji, 
že plocha městského pozemku je jen 
40 procent řešené plochy. Podobně ko-
munikace, které budou tvořit významnou 
část nákladů. Jsem moc zvědavý, co řekne 
městu firma, která bude jednou stavět 
na  zemníku, až ji radnice požádá, aby 

nám zaplatila 1/3 nákladů na  silnice 
v  areálu VTP a  ŽŠ Žalov, rekonstrukci 
Přemyslovské nebo dešťovou kanalizaci 
v našem areálu. Doufám, že ti zastupitelé 
TOP 09 a  SAKURA počítají s  tím, že to 
městu když tak doplatí ze svého. Určitě to 
po nich budeme chtít.

Kritiky bylo ale mnohem víc. Ve smlou-
vě nejsou totiž náklady na  společnou in-
frastrukturu vůbec vyčísleny, je tam jen 
napsáno, že se dělí poměrem 2/3 město 
a  1/3 VTP Žalov. Co se stane, když se 
na pozemku objeví ekologické zátěže? Ne-
víme... Aspoň tohle jsem požadoval na dal-
ším jednání zastupitelstva řešit a  zastupi-
telstvo uložilo vedení města, aby udělalo 
před koupí pozemku sondy. Rozumím čte-
nářům, že si logicky říkají – smlouvy jsme 
neviděli, starosta tvrdí to, Jandík zase tohle 
– ten koneckonců furt něco kritizuje, sígr 
jeden. No tak vězte, že ke smlouvám se ne-
gativně postavil i finanční výbor a pochyb-
nosti o  výhodnosti se dočteme i  v  zápise 
školské rady.
� l

V září jsem psal o dvou smlouvách týkajících se plánova-
né výstavby VTP a základní školy na Žalově, které na konci 
srpna schválilo roztocké zastupitelstvo a podepsal starosta. 
Smlouvy jsou dle mého (a nejen mého) názoru pro město vel-
mi nevýhodné. Mezitím uplynul nějaký čas a je třeba infor-
mace aktualizovat. I s ohledem na komentář pana starosty 
v minulém Odrazu. 

Výstavba na Žalově

Ing. Roman Jandík
předseda Místního  
sdružení ODS

Mgr. Martin Matas
zastupitel města Roztoky
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Dovolte mi, abych krátce poděkoval všem, 
kteří se v uplynulých volbách do Poslanec-
ké sněmovny zúčastnili hlasování, a zvláš-
tě těm, kteří dali důvěru Občanské demo-
kratické straně. V Roztokách ODS získala 
16 procent hlasů, což je výrazně nad kraj-
ským průměrem a výrazně lepší výsledek 

než před čtyřmi lety, kdy ODS získala 
v  Roztokách pouze 10 procent hlasů. 
Na vavříny ale neusedáme. Sluší se pogra-
tulovat roztockému vítězi voleb, straně 
TOP 09, která získala 18,5 procenta hlasů, 
a díky tomuto výsledku v našem městě ne-
vyhrálo ANO. 

Celostátně jsou výsledky z mého pohledu 
o  poznání smutnější, ale tak voliči roz-
hodli. 
� l

Ing. Roman Jandík
předseda Místního sdružení ODS

Zhodnocení voleb a poděkování voličům

V současné době se  dají čerpat evropské 
fondy na  vědecké instituce – respektive 
na  stavbu jejich budov, a  tak také staví 
každý, kdo může čerpat evropské dotace.  
Na  České zemědělské univerzitě vyroste 
každoročně alespoň jedna budova. České 
vysoké učení technické v  Dejvicích také 
staví ostošest. Příkladem může být obno-
vená budova bývalé menzy v ulici  Jugo-
slávských partyzánů, dnes rektorát ČVUT, 
které soukromě říkám balíček, podle de-
signu horních pater připomínajících za-
balený dárek. Vysoké školy tedy mají do-
statek peněz na  stavbu budov pro 
výzkumné účely. Ale protože z  EU se 
na tyto projekty peníze jen hrnou, proč si 
nepostavit takové budovy i u nás v Rozto-
kách? Ale kdo v nich bude sídlit? Investor, 
ústy pana architekta, argumentuje tím, že 
nájemníky už má. Proč ovšem nejdou 
do budov pro stejné účely, stejného inves-
tora, které už v  Roztokách – tedy spíše 
v Žalově – máme a jsou poloprázdné (dle  
zaměstnanců Struers a  ČP Cloud). Dva 
současné VTP sice mají mezi nájemníky 
ČVUT nebo mezinárodní firmu Struers, 
ale ty nepokryjí nájem celé plochy. V sou-
časných VTP si můžete pronajmout celá 
patra, ale stále se je nedaří obsadit. Proč?

Jak víte, výzkumné a vědecké instituce 
v okolí, jako zmíněná ČVUT i ČZU, mají 
svých nových budov dost. Běžné firmy 

potřebují zaměstnance a v Roztokách ne-
máme tolik specialistů na vědu a výzkum, 
kteří by mohli obsadit všechna nabízená 
místa, a tak se firmy spoléhají na větší zá-
kladnu, jako je třeba Praha. Ale kdo bude 
z  Prahy jezdit do  Roztok za  prací, když 
nejsme na metru? A také, proč by nájem-
ce platil stejné nebo jen mírně nižší ceny 
nájmu v Roztokách, když v Praze je tolik 
reprezentativních a  volných budov s  do-
stupným nájmem? Výsledek nové výstav-
by VTP bude pravděpodobně podobný 
jako u  těch současných – nízká obsaze-
nost, která bude znamenat nízké příjmy 
pro investora, a  tudíž nebude rentabilní 
investovat do  obnovy budov, jež začnou 
chátrat, a  vznikne nám tu nový brown-
field. Jen si ho neužijeme my, ale naše 
děti. Možná to nedopadne tak špatně 
a  nakonec se podaří nepotřebné budovy 
přestavět na  bytovou zástavbu, kdo ví?  
Ale kdo je na  vině? Evropské fondy 
na projekty jsou v mnoha případech skvě-
lé, ale v  mnoha také absolutně zbytečné. 
Investuje se díky nim do  megaloman-
ských projektů, které jsou drahé, velké 
a  neudržitelné. Jako příklad si můžeme 
vzít relativně nové informační centrum              
v Krkonoších, které je sice architektonic-
kou perlou, ale zeje prázdnotou. Dalším 
projektem je třeba park v  Praze-Dubči, 
který je až příliš velkoryse zrekonstruova-
ný díky dotacím z  EU, ale dnes městská 

část nemá na údržbu, a tak postupně park 
začíná chřadnout a do dvaceti let polovi-
na bude opět zarostlá plevelem a  nálety. 
A otázkou je, jak dopadne další evropský 
projekt – vědeckotechnický park v Rozto-
kách. Kdyby byla ta současná „vétépéčka“ 
úspěšná, určitě by byl důvod postavit dal-
ší. Ale máme zde už dvě budovy, které 
jsou poloprázdné a nikdy se je nepodařilo 
plně obsadit, ale my si pro jistotu nechá-
me postavit ve svém městě ještě tři takové. 
Neviním developera, ten má své podnika-
telské zájmy a na  jeho místě bych nejed-
nala jinak, když to EU zaplatí. Otázka je, 
jestli by vedení našeho města nedokázalo 
lépe hájit zájmy obce a jejího harmonické-
ho a udržitelného rozvoje. Území pro vý-
stavbu VTP mělo spadat pod regulační 
plán horní Žalov, ale díky implementaci 
budovy školy do  projektu bylo možné 
území z regulačního plán vyjmout. Takže 
všichni vlastníci pozemků budou muset 
regulační plán respektovat – kromě jed-
noho. Dále občané dali jasně najevo svůj 
odpor k této výstavbě v petici, kterou jich 
podepsalo několik stovek. Orgány města 
však petici ve  veřejném jednání nevzaly 
v  potaz, protože byla podepsána před 
změnou projektu, tedy předtím, než byla 
do areálu VTP naplánována škola. To, že 
občané protestovali proti VTP, však už 
příslušný orgán neřeší a petice byla prav-
děpodobně prohlášena za nerelevantní.

 Nevím, proč se naši zastupitelé na Face-
booku i jinde tolik diví, že se občané ne-
angažují v  politice. Asi proto, že jejich 
hlas není v  uších vedení města hlasem 
stejně silným, jako je hlas developera 
nebo krátkodobých ekonomických zájmů. 
A tak se můžeme těšit, že i u nás vznikne 
další megalomanský projekt pod záštitou 
EU, s nejistou budoucností a jako zárodek 
budoucího brownfieldu. Alespoň budou 
mít naše děti za dvacet let zase co řešit.

� l

Eva Sodomová
Volba pro město

O plánovaných budovách Vědeckotechnického parku v areálu bývalého 
Barumu se toho napsalo už hodně. Nebo raději, píše se spíše o nové ško-
le, která zde má vzniknout, a o třech obrovských budovách se raději mlčí. 
Pokud se o nich mluví, tak spíše v pozitivním slova smyslu – bude se stavět 
na dnes znehodnoceném území, a ne na orné půdě, což je skutečně skvělé. 
Bude se jednat o budovy pro vědecko-technické instituce a věda a výzkum 
jsou dnes doménou nejúspěšnějších zemí světa. O těch méně pozitivních 
zprávách se píše málo. Budovy jsou opravdu obrovského rozměru a naruší 
měřítko okolní zástavby. Pan architekt sice na veřejném jednání argumento-
val tím, že už budovy takového rozměru v okolí máme – tedy dvě současná 
„vétépéčka“, ale ty rovněž narušují měřítko okolní zástavby. Když pojedete 
směrem z Přílep, všimněte si malých domků po své pravici a čtyřpatrových 
budov po své levici – rozhodně se nejedná o harmonickou zástavbu. To by 
ale byl ten nejmenší problém.

Brownfield pro naše děti
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Ve studii jsou podrobně zpracovány va-
rianty využití obou vil, bohužel využití 
okolních pozemků chybí. Zajímavé je, že 
ve studii je vysloveně uvedeno, že parcela 
č. 2195 není jejím předmětem. A  je to ta 
parcela, co o ní v minulém čísle psal pan 
Jandík (str. 12). Kdybychom využili všech-
ny naše pozemky, mohl by vzniknout ve-
řejný prostor, který by propojil horní Roz-
toky a  Tiché údolí a  zpřístupnil vily 
z „centra“.

Živá
O  využití vily čp. 125 bylo rozhodnuto, 
bude v ní mateřská školka. Jak bude vypa-
dat, najdou opravdoví zájemci v projekto-

vé dokumentaci, která je přílohou veřej-
né zakázky www.vhodne-uverejneni.cz/
zakazka/rekonstrukce-arealu-vily-tiche-
-udoli-c-p-125-roztoky.

A  proč živá? Dokud bude v  Roztokách 
dost dětí, bude mít vila dobré využití.

Mrtvá?
Využití vily čp. 110 má ve studii 5 variant. 
Předpokládám, že se bude volit mezi A Ex-
pozice a  spolkové prostory a  D Spolkové 
prostory.

Název varianty A je zavádějící ‒ ve studii 
nejsou nakresleny žádné spolkové prostory 

a  samotná expozice se nedá využít pro 
spolkovou činnost. Varianta A  mi velmi 
připomíná expozici Středočeského muzea 
Život v  letovisku aneb jak se jezdilo 
do Roztok na letní byt, která skončí 31. 12. 
2019. Naše expozice plynule naváže na toto 
okoukané vyčpělé téma. Expozice bude 
mít omezenou otevírací dobu. Myslím si, 
že bude obdobná jako v  Ateliéru Zdenky 
Braunerové (duben–říjen, st–ne). Ale ne-
divte se, je to letní byt, kdo by tam v zimě 
jezdil. V zimě to bude mrtvý objekt.

To jsem zvědav, jestli zvítězí další židov-
ské muzeum nebo potřeby spolků. 

 l

Jiří Štochel

A  pracovní skupina se s  chutí pustila 
do práce. Vyzvala občany k zasílání pod-
nětů a  zpracovala ucelené materiály 
na zlepšení individuální i hromadné do-
pravy v  našem městě. Tyto dokument 
schválilo s drobnými úpravami zastupitel-
stvo a vše nasvědčovalo tomu, že návrhy, 
které schválí i  policie, budou urychleně 
realizovány. Z  pracovní skupiny se stala 
komise, která se začala zabývat dalšími 
podněty občanů vztahujícími se k  této 
problematice. Vše vypadalo jako pro-
cházka růžovým sadem. A nic. Přesněji – 
ze zastupitelstvem i  policií schválených 
návrhů bylo realizováno méně než malé 
množství.

Členové pracovní skupiny, ze které se 
mezitím stala odborná komise RM, měli 
oprávněný dojem, že čas věnovaný práci 
v této komisi je promarněný. A vadilo jim 

to stále víc. A když jsme zjistili, že Tech-
nické služby našeho města místo realiza-
ce usnesení zastupitelstva 178-8/15 umís-
tily v Palachově ulici vodorovné dopravní 
značení nejen za  zády naší komise, ale 
i Policie ČR, dovolil jsem si to vtipně oko-
mentovat na  stránkách městského časo-
pisu. No to jsem si dal. Dočkal jsem se 
nejen několika emocionálních reakcí 
v následujícím čísle (víc invektiv než raci-
onality, sebereflexe veškerá žádná), ale 
i toho, že mne nejmenovaný uvolněný za-
stupitel, který je mladší než já, několik 
následujících měsíců nejen nezdravil, ale 
dokonce mi ani neodpovídal na můj po-
zdrav. Nicméně mnou vyvolaná bouřlivá 
diskuse ke kýženému cíli nevedla.

Komise tedy uložila svému předsedo-
vi, aby se objednal na jednání rady měs-
ta a  neplnění usnesení zastupitelstva 

č.178-8/15 si s radními vyříkal. Místo po-
zvání na  konkrétní termín byl ale radou 
z  funkce předsedy komise odvolán. Ani 
po změně předsedy se nic nedělo. Komise 
tedy vyslala na radu města i tohoto svého 
dalšího předsedu. Ani toho si radní nepři-
pustili k  tělu, ale alespoň nebyl odvolán. 
Místo toho rada města utvořila pracovní 
skupinu z něj, ředitele Technických služeb 
a  místostarosty, kterému jsou Technické 
služby podřízeny. A ledy se hnuly. A ono 
to najednou šlo.

Celkem chápu, že je v  zájmu vedení 
města, aby se vše pozitivní událo co nej-
blíže termínu následujících komunál-
ních voleb. Ale realizace usnesení zastu-
pitelstva 178-8/15 má dvouleté zpoždění. 
A  změna neekonomického i  uživatelsky 
nepřívětivého vedení autobusové linky 
359 usnula jako Šípková Růženka. Obča-
né, znechucení tím, že se jejich návrhy 
nerealizují, přestali další podněty posí-
lat. A dopravní komise se přestala schá-
zet. 

 l

Město Roztoky pořídilo studii využití vil čp. 125 a 110 včet-
ně okolních pozemků. O využití první vily bylo rozhodnuto, 
o využití druhé jsem informace nenašel.

Před třemi lety byla ustavena pracovní skupina pro dopravu. 
Starosta tehdy nabídl účast v této pracovní skupině všem 
volebním stranám, které uspěly v tehdy nedávno skončených 
komunálních volbách. Protože se jednalo o pracovní skupi-
nu, a nikoli o komisi a nevyplývaly tedy ze členství žádné 
prebendy, zájemci o práci se zrovna nehrnuli. Starosta tedy 
přizval ke spolupráci majitele autoškoly, který ho právě učil 
jezdit, a Spolek přátel roztocké dopravy. Tak jsem se stal čle-
nem této pracovní skupiny i já.

Živá a mrtvá

Tristní výsledky dopravní komise

Vít Calta
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 3. 12. 2017

14.00 Vánoční trhy 
14.30 Čtení s Adélou 
            – Vánoční příběh
15.00 Harmonikář V. Nižňanský
15.30 Divadelní představení pro dě� 
           Zvířátka a loupežníci

16.15 Vystoupení 
           Roztockých dě�
16.45 Vánoční promluva 
           paní farářky 
            a starosty města
17.00 Rozsvícení Vánočního 
            stromu města  
            s Mikulášskou nadílkou
17.30 Vánoční vystoupení 
           komorního smíšeného 
           pěveckého sboru Rosa

Město Roztoky pořádá tradiční

Na adventní setkání Vás srdečně zve Jan Jakob, starosta města

od 14 do 18 hodin

Neděle

-  Vánoční trhy
- Občerstvení
-  Mikulášská nadílka
-  Rozsvícení stromu
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Akci, kterou financovalo naše město, jsme 
se věnovali minulý rok a rád zopakuji, že se 
do  sběru vzpomínek roztockých nestorů 
zapojily dámy Pavla Plachá, Iva Ježková 
a Natasha Ruckel. Věnovaly mnoho hodin 
rozhovorům s  roztockými spoluobčany 
Václavou Stárkovou, Václavem Majerem, 
Václav Dědičem, Janem Barfusem a Miro-
slavem Košťálem. 

Pan Barfus se premiéry želbohu nedožil, 
na  ostatní pamětníky i  jejich kamarády 
a rodinné příslušníky se velmi těšíme. 
Film z dílny Michala Merhauta promítne-
me 12. prosince letošního roku od 17 ho-
din v sále hotelu Academic. 
Přijďte! Splatíme tím filmem trošku dluh 
zájmu o naše starší  spoluobčany, osvěžíme 
paměť, která – jak ukázaly nedávné volby 

– v mnoha aspektech může selhávat i dnes, 
výrazně mladším ročníkům, po  sedma-
dvaceti letech života v demokracii.

Spolu s autorkami filmu, kameramanem 
a  zejména s  aktéry samými se těším 
na shledanou.  l

Vážení přátelé, příznivci turistiky!
Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční no-
voroční pochod Tříkrálová Okoř, který 
proběhnev sobotu 6. ledna 2018.

Startuje se od 7.30 do 9.00 hodin u staré 
školy ve Vokovicích-Veleslavíně, ul. V No-
vých Vokovicích, Praha 6. Pro roztocké 
účastníky pochodu bude v 8.00 hodin při-
staven autobus před sokolovnou. Cena 
jízdného je 30 Kč. 

Vezměte si s  sebou: tužku, papír, mapu 
KČT č. 36 (Okolí Prahy – západ), případně 
mapu KČT č. 9 (Podřipsko), dobré obutí 
a oblečení a hlavně – dobrou náladu!

Jsou připraveny tradiční trasy 13, 16  
(ta nevede přes Okoř), 28 a  44 km, cíl  
je ve  Středočeském muzeu – zámku do   
17. 30 hodin.

Cestou se můžete občerstvit u sv. Juliány 
dobrými buřtíky.

Čeká na vás opět turistické sázení, na hra-
dě Okoři sokolník, v cíli pak šermíři –  ten-
tokrát se speciálním vystoupením a mno-
ho dalšího.

Těšíme se na Vás, přijďte se po Vánocích 
příjemně protáhnout! 

 l

Roztocké turistické oddíly mládeže

Laskavý čtenář Odrazu si možná vzpomene, že jsem v uply-
nulém roce hledal spolupracovníky pro sestavení unikátního 
dokumentu. Filmu, jenž bude mapovat víc než padesátileté 
vzpomínky několika roztockých pamětníků. 

Vzpomínky pamětníků na filmovém plátně

Pozvání na 50. ročník novoročního pochodu Tříkrálová Okoř

Tomáš Novotný
místostarosta Roztok

Václav Majer

Václava Stárková

Miroslav Košťál
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Za betlémy na zámek
Betlémy neodmyslitelně patří 
k vánočnímu času. Středočeské 
muzeum seznámilo v rámci vý-
stavního cyklu v minulosti ve-
řejnost s betlémy z oblasti Ústí 
nad Orlicí, Třebíče, Králíků, 
s betlémy skříňkovými, skleně-
nými a papírovými. 
Až do února příštího roku mo-
hou návštěvníci obdivovat bet-
lémy ze Slezska, které bývají 
v  Čechách k  vidění jen zcela 
výjimečně. V Malé výstavní síni 
zámku se představí dvanáct 
betlémových celků, z nichž nej-
větší má šířku tři metry. Atmo-
sféru dotvoří spousta jednotli-
vých postaviček a skupinových 
kompozic. Detaily jejich opra-
cování návštěvníkům umožní 
porovnávat řezbu různých au-
torů nebo řezbářských stylů. 
Řadu zajímavostí o  betlémář-
ské tvorbě z této oblasti se do-
čtete v příštím čísle Odrazu. 
Betlémy, tentokrát ze Slezska 
Malá výstavní síň zámku 
30. 11. 2017 – únor 2018

Výjimečná 
hudební událost 
Milovníky hudby potěší v  so-
botu 2. prosince Adventní kon-
cert, který se koná pod záštitou 
hejtmanky Středočeského kraje 
ing. Jaroslavy Pokorné Jerma-

nové v Historickém sále zámku 
za  účasti vedení SČR kraje 
a dalších vzácných hostů. 
Ve výjimečné atmosféře vystou-
pí významní sólisté v doprovo-
du historických varhan. Unikát-
ní nástroj rozezní Aleš Bárta, 
jeden z  nejlepších českých var-
haníků, vítěz mezinárodních 
soutěží a  host prestižních festi-
valů. Jako sólista vystupuje 
s  uznávanými orchestry, mj. 
s  Českou filharmonií, Českým 
národním symfonickým orches-
trem a dalšími. 
Kanaďan Philippe Castagner 
(tenor) zpívá na  amerických 
operních scénách, včetně Metro-
politní opery, věnuje se koncert-
nímu repertoáru pod taktovkou 
renomovaných dirigentů. Jarmi-
la Mrkusová (soprán) je sólist-
kou Severočeského divadla ope-
ry a  baletu v  Ústí nad Labem. 
Spolupracuje s Hudebním diva-
dlem Karlín a Komorní operou 
Praha, hostovala na  známých 
zahraničních scénách a  vedla 
mistrovské kursy na  universitě 
v  kanadském Vancouveru. Mi-
roslav Kejmar (trubka) patří 
mezi elitu českých hráčů na žes-
ťové nástroje. Hana Hašplová 
(violoncello) je členkou Sukova 
komorního orchestru. 
Adventní koncert – 
Historický sál zámku 
Sobota 2. 12. od 17 hod.

Vstupenky v  ceně 150/100 Kč 
v  prodeji na  Tyršově náměstí 
č. 427 – Rámy pro Art, Chvoj-
ková nebo v  pokladně zámku. 
Počet míst v sále je omezen.

Andělská neděle 
V neděli 10. prosince si přijdou 
na své příznivci andělů. Ti malí 
si mohou svého andělíčka zho-
tovit ve výtvarné dílně pro děti. 
A ti větší objeví třeba nebeské-
ho posla mezi dílky chráně-
ných dílen. Ochutnávat se bu-
dou krajové vánoční speciality, 
postní jídla. O  pokrmech se 
bude také povídat, kde jinde 
než v  zámecké kuchyni. Ko-
mentované prohlídky výstavy 
Betlémy, tentokrát ze Slezska 

prozradí návštěvníkům cha-
rakteristické rysy betlémářství 
v této části Moravy. V 17 hodin 
pozvedne předvánoční náladu 
vystoupení sboru Rosa. 
Adventní neděle
Zámecký areál, 10. prosince 
Od  13 do  18 hod., vstupné 
100/70 Kč (výstavy Zámecké 
imaginárium, Betlémy, tento-
krát ze Slezska, adventní díl-
na a ochutnávka)

Odneste si domů vánoční čas
V areálu Středočeského muzea na vás dýchne předvánoční nálada. Největší událostí letošního 
adventu bude výstava Betlémy, tentokrát ze Slezska. V Malé výstavní síni zámku se otevírá už 
ve čtvrtek 30. listopadu. Do svátečního rozpoložení návštěvníky naladí v sobotu 2. prosince 
Adventní koncert. O týden později, 10. prosince, se mohou těšit na Adventní neděli. 

Ve Středočeském muzeu začíná advent 

 ➔

Skupinu pastýřů a darovníků (z roku 1840) vytvořil z měkkého dřeva Anton Müller 
z Vrbna pod Pradědem
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Úterý 12. prosince 2017 v 17 hodin
Klub seniorů, Havlíčkova 713, Roztoky
vstupné: 50 Kč

Předprodej vstupenek v Klubu seniorů 
pondělí a čtvrtek 14 -16 (paní Manhartová) 
nebo na tel: 606 893 292 (paní Drdová)

KLUBOVÉ SETKÁNÍ

S MARIÍ KŠAJTOVOU

MŮJ ŽIVOT S POHÁDKAMI
Klubové setkání se spisovatelkou Marií Kšajtovou,
dramaturgyní televizních večerníčků a 
známou autorkou mnoha pohádkových knížek, 
která žije v Roztokách 

Čtvrtek 23. listopadu 2017 v 17 hodin
Klub seniorů, Havlíčkova 713, Roztoky
vstupné: 50 Kč

Předprodej vstupenek v Klubu seniorů 
pondělí a čtvrtek 14 -16 (paní Manhartová) 
nebo na tel: 606 893 292 (paní Drdová)

S PAVLEM BENDOU

O OSTROVĚ, 
KDE SOCHY NOSÍ KLOBOUKY

cestopisná přednáška  

CESTOPISNÉ SETKÁNÍ

INZERCE

Co dalšího najdete v muzeu 
Dveře stálých expozic zůstávají otevřené. 
Přijďte se v klidu podívat na výstavu Jak se 
žilo v  letovisku, vžijte se pocitů obyvatel 
jedné vily, jejíž interiér je uspořádaný v zá-
meckých komnatách. Anebo se ponořte 
do dávné minulosti a seznamte se s dobou 
vrchnostenské správy panství v komentova-
ných prohlídkách. Příležitostí k důvěrnější-
mu poznání jsou pro školáky tematické vý-
tvarné dílny s  lektorkou. Jejich nabídku 
najdete na www.muzeum-roztoky.cz 

Návštěvnické rekordy lámou malí i  velcí 
hosté Zámeckého imaginária, hravého di-
vadelního světa bratří Formanů a  jejich 
přátel. Království loutek, dekorací a všech 
divadelních  zázraků se nikdy neomrzí, 
zvlášť když si můžete vyzkoušet, jak fun-
gují.  

A  jestlipak víte, jak se jde do  Betléma? 
Nenechte si ujít Vánoční příběh v  Dřevě-
ném divadle Jana Hrubce. Jeho hrdinové se 
na vás těší v neděli 3. prosince v 17 hodin 
v Historickém sále zámku.  � l

Daniela Kupsová
PR, vztahy k veřejnosti a k médiím

Středočeské muzeum  
v Roztokách u Prahy, p.o.

kupsova@muzeum-roztoky.cz,
tel. + 420 602 683 457; 233 029 042

Další informace:  
www.muzeum-roztoky.cz 

Případně: pokladna@muzeum-roztoky.cz, 
tel. 233 029 060

Skříňkový betlém autora Aloise Böhma je z Bruntálu z 20. let  20. století Zámecké imaginárium bratří Formanů
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11. 8. – 12. 11. Lidové podmalby na skle – ze sbírek Středočeského muzea v Roztokách Středočeské muzeum Roztoky,  

malá výstavní síň

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

11. 11.
So

Svátek světel – cesta tmou a světlem, tichem a zvukem.
Více na www.roztoc.cz Od: 17.00 hod. Zahájení u Únětického potoka, Tiché údolí

12. 11.
Ne

Homeless – hořká komedie. 
Od: 19.30 hod. Hotel Academic, Roztoky

16. 11.
Čt

Roztocký podzim – 12. ročník hudebního festivalu – pořádá ZUŠ Roztoky.  
Hostem je František Kreuzmann, klarinetové trio Amadeus. Od: 18.00 hod.

Středočeské muzeum Roztoky,  
Historický sál

19. 11.
Ne

O červené Karkulce – Divadlo v kufru. 
Od: 15.00 hod. Sokol, přísálí, Tyršovo nám., Roztoky

23. 11.
Čt

O ostrově, kde sochy nosí klobouky – cestopisná přednáška Pavla Bendy.  
Od: 17.00 hod. Klub seniorů, Havlíčkova 713, Roztoky

24.–26. 11.
Pá–Ne

FestiCval Tichého jelena – festivalová projížďka loutkových filmů pro děti i dospělé.  
Více na www.roztoc.cz

Ateliér Sdružení Roztoč, Jungmannova 
(za knihovnou)

24. 11.
Pá

Příšerky pod hladinou. Od: 15.00 a 17.00 hod. 
Příchozí. Od: 19.00 hod. Kino Velké Přílepy

25. 11.
So

Vánoční trhy.  
Od: 10.00–17.00 hod. Dům U Korychů, Velké Přílepy

30. 11.
Čt

Veřejný koncert – ZUŠ, vystoupí žáci hudebního a literárně-dramatického oddělení ZUŠ.  
Od: 18.00 hod.

Středočeské muzeum Roztoky,  
Historický sál

30. 11. 2017 –  
18. 2. 2018 Betlémy, tentokrát ze Slezska – představení dalšího betlémářského regionu. Středočeské muzeum Roztoky, malá 

výstavní síň

1.–3. 12.
Pá–Ne 

Vánoční knihkupectví pro Roztoč. 
Více na www.roztoc.cz

Ateliér Sdružení Roztoč, Jungmannova 
(za knihovnou)

2. 12.
So

Mikulášský karneval s Beruška Bandem 
Od: 15.00 hod. Hotel Academic, Roztoky

2. 12.
So

Adventní koncert pod záštitou Středočeského kraje. 
Od: 17.00 hod.

Středočeské muzeum Roztoky,  
Historický sál

2. 12.
So

Mikulášská plavba na trase Praha – Roztoky – Úholičky – Řež – Libčice a zpět. 
Ceník a jízdní řád na www.janplezier.cz

2.–3. 12.
So–Ne

Únětické vánoční trhy – rukodělné výrobky, dílničky pro děti, občerstvení, únětické pivo,  
včetně vánočního speciálu.  Od: 10.00–18.00 hod. Únětický pivovar a  stodola, Únětice

3. 12.
Ne

Rozsvícení vánočního stromu – vánoční trhy a občerstvení, harmonikář,  
vystoupení Roztockých dětí aj. Od: 14.00 hod. Tyršovo náměstí, Roztoky

3. 12.
Ne

Vánoční příběh – Divadlo KaKá. 
Od: 15.00 hod. Sokol, přísálí, Tyršovo nám., Roztoky

3. 12.
Ne

Vánoční příběh aneb cesta do Betléma – Dřevěné divadlo Jana Hrubce.  
Od: 17.30 hod.

Středočeské muzeum Roztoky,  
Historický sál

3. 12.
Ne

Adventní vánoční koncert a vernisáž vánoční výstavy. 
Od: 15.00 hod. Husův sbor CČSH, Roztoky

3. 12
Ne

Hlídali jsme Ježíška – vánoční pohádka Divadla NaVětvi. 
Od: 16.00 hod. CVA Kino Velké Přílepy

5. 12.
Út

Mikuláš s nadílkou v kostele – setkání dětí s Mikulášem a anděly.  
Od: 17.00 hod. Husův sbor CČSH, Roztoky

6. 12.
St

Vánoční koncert Leony Machálkové. 
Od: 19.00 hod. CVA Kino Velké Přílepy

7. 12.
Čt Akty a krajiny – obrazy a kresby vernisáž výstavy Josefa Macka. Galerie v Domě U Korychů, Velké Přílepy

9. 12.
So

Adventní koncert sboru Marika Singers. 
Od: 19.00 hod. Hotel Academic, Roztoky

10. 12
Ne

Venkovní vánoční trhy dětských prací. 
Více na www.roztoc.cz

Ateliér Sdružení Roztoč, Jungmannova 
(za knihovnou)

10. 12.
Ne

Adventní neděle v muzeu – drobné předvánoční radosti. 
Od: 13.00–18.00 hod.

Středočeské muzeum Roztoky,  
areál zámku

12. 12.
Út

Můj život s pohádkami – klubové setkání s Marií Kšajtovou, spisovatelkou a dramaturgyní 
večerníčků. Od: 17.00 hod.

Klub seniorů, Havlíčkova 713, Roztoky

12. 12.
Út

Vzpomínky pamětníků na filmovém plátně – film Michala Merhauta.  
Od: 17.00 hod. Hotel Academic, Roztoky

14. 12.
Čt

Vánoční koncert pořádá ZUŠ. Vystoupí žáci hudebního, tanečního a literárně-dramatického 
oddělení ZUŠ, Komorní orchestr a sbor ZUŠ. Od: 18.00 hod.

Středočeské muzeum, Roztoky,  
Historický sál

15. 12.
Pá

Já padouch 3. Od: 15.00 a 17.00 hod.
Smrtihlav. Od: 19.00 hod. Kino Velké Přílepy

15. 12.
Pá

Pojďme spolu do Betléma – sbor Roztocké děti zpívá koledy.  
Od: 17.00 hod. Hotel Academic, Roztoky

17. 12.
Ne

Perníková chaloupka – spolek roztockých loutkářů Kvítko.  
Od: 15.00 hod. Sokol, přísálí, Tyršovo nám., Roztoky

23. 12.
So

Živé jesličky – tradiční setkání s vánoční hudbou a obrazy pro všechny.  
Více na www.roztoc.cz Od: 17.00–17.45

Ateliér Sdružení Roztoč, Jungmannova, 
Školní nám., kostel sv. Jana Křtitele
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S  BERUŠKA BANDEM

ROZTOKY

Sobota 2.12. 2017 od 15 hodin, 
hotel Academic, Tyršovo náměstí, Roztoky

Písničky, tanec, soutěže, 
bohatá nadílka pro každé dítě

Vstupné 80 Kč 
 �����

Rezervace vstupenek 
na tel. 606  893  292 (pí Drdová)

Akce je podpořena 
grantem města Roztoky 

Vás zve na tradiční

Předprodej vstupenek
v  recepci hotelu 

INZERCE

Pojďme spolu 
do Betléma

Nejznámější české koledy
s vyprávěním o narození

malého Ježíška 
v komponovaném pořadu

Pátek 15. prosince 2017 od 17 hodin
v hotelu Academic v Roztokách

Vstupné 50 Kč

Rezervace vstupenek 
na tel. 606 893 292 (pí Drdová)

Předprodej vstupenek 
v recepci hotelu

Účinkují Roztocké děti a sólisté

Pozvánka na koncert
Milí Roztočtí, rok uplynul jako 
voda a čas adventní se opět blíží. 
Máme pro vás připraveny jak staré 
„pecky“, tak nové písně – pro čas 
adventní, ovoněné vikingskou ságou 
i píseň laškovnou (pro milovníky 
kokosů), prostě pestrou směsici 
podmanivé hudby, ve které uslyšíte 
všechny hlasy v souznění, které 
z našich koncertů už dobře znáte.

Náš letošní koncert v Adventu se 
bude konat 9. 12. 2017 opět od  
19 hodin a opět hotelu Academic. 
Vloni jste nám svou účastí udělali 
ohromnou radost. Vykoupili jste celý 
sál, židle už nebylo kam postavit 
a atmosféra byla opravdu nádherná. 
Pojďte si to zopakovat, přijďte 
a přijďte všichni.

Lístky budou v prodeji jak v recepci 
hotelu Academic, od 22. 11., tak si 
je můžete rezervovat / objednat 
u kteréhokoli našeho člena nebo 
mailem – viz www.marikasingers.cz/
kontakty

Vy – naši posluchači – jste nám 
inspirací a velmi rádi se s vámi opět 
setkáme.  l

Těšíme se na vás.
Zwinzová Petra

BELETRIE

Davouze, M., Celej Franz!
Topol, J., Citlivý člověk

DETEKTIVKY

Bolton, Sharon J., Má ji rád, nemá ji rád 
Češka, S., Nelítostná vražda

PRO DĚTI

Cowell, C., Jak uchvátit dračí klenot – 
Škyťák šelmovská štika III.,
Hník, O., Můj atlas Česka
Chvojka, P., Polda a Olda
Orlev, U., Běž, chlapče, běž

NAUČNÉ

Padevět, J., Krvavé léto 1945 : poválečné ná-
silí v českých zemích
Novák, J., Jaromír 99, Zátopek : ...když ne-
můžeš, tak přidej

AKCE V LISTOPADU:

8. 11. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)
9. 11. Jak řídit sebe sama – Seminář BPW 
10.00–12.00, přihlášení na lenka.svecova@
bpwcr.cz
14. 11. Smích (18.30) vstupné dobrovolné, 
registrace v knihovně (150 Kč)
21. 11 Včely a medvědi – Jiří Macák – vy-
právění o včelaření 18.30 (vstupné dobro-
volné)
22. 11. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)
V  prosinci již tradičně program kromě 
Hravého čtení nebude, s ohledem na to, že 
máte jiných starostí až nad hlavu.
6. 12. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)
20. 12. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)

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

Za městskou knihovnu 
Mgr. Michal Špaček

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

Vážení rodiče, 
vítejte u našeho informačního okénka, kte-
ré se týká zajímavých akcí naší školy či no-
vých projektů a novinek ve výuce. 

V letošním školním roce se nám, kromě 
jiného, podařilo rozšířit projekt Ovoce 
do škol a Mléko do škol i na II. stupeň naší 
ZŠ. Tak snad žactvu zdravé svačinky chut-
nají a  upevňují tím své zdraví stejně jako 
děti, které na  I. stupni navíc procházejí 
i hodinami plavání. Bude se to hodit, proto-
že meteorologové již nyní předpovídají pří-
chod ranních mrazíků a prvního sněžení.

V polovině listopadu máme také již prv-
ní čtvrtletní hodnocení, tak všem dětem 
držíme palce, ať to dopadne co nejlépe, aby 
si to u Ježíška moc nepokazily. Hezký zby-
tek barevného podzimu vám přeje 

Věra Zelenková

Plavání žáků na 1. stupni 
Rozhodnutím KÚ Středočeského kraje 
byla naší škole poskytnuta dotace v rámci 
rozvojového programu „Podpora výuky 
plavání v základních školách v roce 2017“. 
Škola zažádala v červnu 2017.

Cílem rozvojového programu je podpo-
ra výuky plavání žáků 1. stupně ZŠ, která je 
součástí školního vzdělávacího programu 
naší školy. Dotace je určena na  dopravu 
žáků do místa výuky plavání a zpět. Výše 
poskytnuté dotace bohužel nepokryje ce-
lou vynaloženou částku za dopravu.

Výuka plavání probíhá a  v  současné 
době se jí účastní cca 207 žáků z  devíti 

tříd naší školy. Dotační program byl vy-
hlášen i  na  další období školního roku  
(1. 1. – 30. 6. 2018), takže škola již zaslala 
žádost o dotaci.

D. Blechová

Podpora primární prevence 
z dotace Středočeského kraje 
Z  rozpočtu Středočeského kraje byla naší 
škole poskytnuta dotace na  „ Komplexní 
program primární prevence na ZŠ Rozto-
ky“ v částce 70 000 Kč.

Komplexní program bude probíhat 
ve dvou oblastech:

1) Vzdělávání a podpora pedagogů, kteří 
jsou se žáky v  bezprostředním každoden-
ním kontaktu a  mohou tak účinně před-
cházet či zavčas řešit potencionální rizikové 
chování žáků a jiné problematické situace. 
Podpůrnou funkci pro jejich činnost bude 
mít také skupinová supervize. Vzdělávací-
mi aktivitami projde cca 30 pedagogů.

2) Programy prevence rizikového chová-
ní pro žáky

Škola bude realizovat ve spolupráci s ex-
terními odborníky – Jules a Jim, pravidelné 
programy všeobecné primární prevence 
rizikového chování, zejména prevenci ši-
kanování, zneužívání návykových látek, 
nadměrné užívání ICT technologií, riziko-
vé sexuální chování aj. Programy budou 
mít charakter dlouhodobé a  systematické 
práce s žáky a budou se jich účastnit hlavně 
žáci 2. stupně školy (15 tříd). 

Práce pedagogů školy a  externích spolu-
pracovníků bude na  sebe navazovat a vy-
tvářet tak ucelený preventivní systém.

Pro plánované další dvouleté období 
jsme požádali v rámci vyhlášeného dotač-
ního programu MŠMT – Prevence riziko-
vého chování – o  finanční prostředky 
na  realizaci aktivit v  rámci projektu Bez-
pečná škola.

M. Bartulíková, V. Kopecká

Úspěchy ve Zlatém oříšku 2017
V letošním roce jsme naši žačku 8. A Marii 
Jansovou přihlásili do  talentové soutěže 
Zlatý oříšek. Z celé České republiky se ka-
ždý rok do této talentové soutěže hlásí ně-
kolik tisíc mladých talentů do 14 let se svý-
mi úspěchy a  uměním z  všemožných 
oborů. 

Před vyhlášením celostátních postupují-
cích probíhá také Zlatý oříšek Středočes-
kého kraje. Odborná porota vybírá ze 
všech přihlášek našeho kraje 15 nejlepších 
talentů. Mezi nimi se umístila i  naše vý-
tvarnice Marie Jansová, která se 8. 10. 2017 
zúčastnila výběru nejzajímavějšího talentu 
z TOP 15 v Říčanech. 

I přesto, že talent nezvítězí v kraji, může 
svůj um proměnit ve  vítězství v  celostát-
ním kole. Marušce gratulujeme za  krásné 
TOP 15 středních Čech.

T. Náhlovská

l

Školní okénko

Hledáme pro naše klienty byty a domy k pronájmu 
a prodeji v Roztokách a blízkém okolí.
Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás

+420 725 738 437  |  info@toponereality.cz+420 725 738 437  |  info@toponereality.cz
Inzerce Vašich nemovitostí ZDARMA, Vaše spokojenost je pro nás prioritou.

www.toponereality.cz

Hledáme pro naše klienty byty a domy k pronájmu 
a prodeji v Roztokách a blízkém okolí.
Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás

+420 725 738 437  |  info@toponereality.cz+420 725 738 437  |  info@toponereality.cz
Inzerce Vašich nemovitostí ZDARMA, Vaše spokojenost je pro nás prioritou.

www.toponereality.cz
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on-line
do 10 minut

KALENDÁŘE, DÁRKY, 
FOTOKNIHY, HRNKY
Z VLASTNÍCH FOTEK

www.powerprint.cz

INZERCE

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

CHCETE ZNÁT 
PŘESNOU CENU?

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

Záruka 36 měsíců!

777 208 491
info@har.cz
www.har.cz

SLEVA 30 % z montáže.
Po předložení 
tohoto inzerátu

stejné IČ
stejná adresa
stejný kontakt24 let

inz HAR A6_Roztoky.indd   2 10.12.15   12:35

Svátek světla –  
11. listopadu 2017
Svátek světla se letos ponese ve  slavnost-
ním duchu: Sdružení Roztoč slaví 20 let! 
Projdeme se se svými lampiony společně 
cestou od vrchu s vodojemem na konci uli-
ce U  Školky (sraz v  16.23) a  dojdeme 
do  Tichého údolí k  Únětickému rybníku. 
Tam nás od  17.00 čekají světelné objekty 
a hudební překvapení. 

FestiCval Tichého jelena –  
24.–26. listopadu
Listopadový běh loutek pro děti i dospělé. 
Osedlali jsme pro vás sedm rozmanitých 
divadelních představení. Držte se pevně!

Podrobnosti o  představeních nalez-
nete na  přiloženém plakátu nebo na   

www.roztoc.cz. Vězte ale, že místa je 
dosti a  kvalita toho, co máte možnost 
vidět, veliká.

Knihkupectví – 1.–3. prosince
Vánoční čas je časem darů a obdarovávání. 
Darovat se dá ledacos, příběhem sepsaným 
v  knížce počínaje. Můžeme ale darovat 

i  koncert nebo dobrovolnou práci. Ano, 
a v neposlední řadě se dají darovat i peníze. 
Již několik let tento proces „obdarovávání“ 
uvádíme do  praxe Vánočním knihkupec-
tvím. Více než dvacet organizátorů a dob-
rovolníků daruje svou práci a svůj čas bez 
nároku na odměnu, děti darují koncert, na-
kupující darují Roztoči určitou peněžní 
částku koupí knihy, a  tu mohou darovat 
svým blízkým. Roztoč pak získané pro-
středky využívá na  zvelebení ateliérů, ná-
kup materiálu, vybavení učeben, které slou-
ží dětem. Tímto se vánoční řetězec darů 
uzavírá. Nechcete být jeho součástí i vy?

Vánoční trhy dětských 
prací – 10. prosince

I  vaše dítě může přijít na  Vánoční trhy 
a prodat to, co vlastníma rukama vyrobilo.
Vánoční trhy v Roztoči přinášejí všem dě-
tem možnost stát se na chvíli opravdovými 
stánkaři a  prodávat svá díla a  dílka. Jestli 
tedy chcete nakoupit opravdu rozmanité 
a  originální vánoční dárky, neváhejte 
a přijďte – a nebojte se povzbudit své děti 
k prodeji. Více na www.roztoc.cz.� l

Za Sdružení Roztoč
Zuzana Šrůmová

S přicházejícím zimním šerem rozsvěcíme v Roztoči mnohá světla, obrazně 
i doslovně. Nastává čas několika významných každoročních setkání pro děti 
i dospělé, z Roztoče i mimo něj. Rádi se potkáme s těmi, co známe. Rádi potká-
me i nové tváře – a podzimní dění je opravdu dobrou příležitostí. Pokud byste 
se někdy rádi přišli podívat, jak to v Roztoči vlastně vypadá, nenechte si ji ujít.

Zprávy ze Sdružení Roztoč

Svátek světla
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Pedagogicko-psychologická 
poradna Lexik
PPP Lexik se chystá na zápisy 
do školy 
Naše pedagogicko-psychologická 
poradna Lexik uskutečnila během 
minulých let v mateřských školách 
od Roztok až po Kralupy celou řadu 
orientačních vyšetření (screeningů), 
které pomáhají  rodičům včas dopl-
nit či vylepšit přípravu předškoláků. 
Rodiče se tak včas dozvědí, co by 
mohli do zápisu do školy dohonit. 
Vyšetření školní zralosti dětí, které 
mají zápis do školy v roce 2018, za-
čnou co nevidět (od  prosince 2017), 
a proto je třeba se objednat včas, 
abychom mohli všechny uspokojit 
v časových požadavcích (do konce 
dubna 2018).

Logopovídání 
Kurzy se od vyhlášení rychle roz-
běhly a i na deset týdnů  zaplnily. 
Na další možné přistoupení je třeba 
se zaregistrovat co nejdříve, abyste 
navázali na uvolněné místečko 
.V rámci kurzu probíhá rozvoj oro-
motoriky, jemné motoriky, zrakové-
ho a sluchového vnímání. S dětmi  
pracuje naše speciální pedagožka 
se specializací na logopedii. Úterní 
odpoledne k nám chodí děti ve věku 
4 let, čtvrteční kurz navštěvují  děti 
od pěti do sedmi  let.

V naší škole dítě může být v něčem oproti 
vrstevníkům napřed, i  když v  jiné oblasti 
potřebuje ještě dozrát. Každý žák pracuje 

v  jednotlivých předmětech tempem, které 
je mu přirozené. Zároveň děti rozvíjejí 
schopnost zhodnotit, co už umějí a kam se 
potřebují posunout. Tím se učí samostat-
nému přístupu k učení.

Pondělky a úterky se učíme matematiku 
a  český jazyk. Inspirujeme se metodami 
Montessori a matematikou profesora Hej-
ného. Středy jsou věnovány angličtině 
a čtvrtky projektům. V září a říjnu se děti 
naživo setkaly s  Einsteinem, Newtonem 
a dalšími vědci a  jejich vynálezy při diva-
delní bojovce na Vyšehradě. V rámci pro-
jektu Pražské věže poznávaly a učily se roz-

lišovat historické slohy. Na výstavě Krištofa 
Kintery v Galerii Rudolfinum experimen-
tovaly s různými materiály, z nichž vytvo-
řily vlastní krajinu. Během čtenářských dí-
len se učí porozumět textu a  sdílejí své 
zážitky z čtení.

Když jsme školu zakládali, tak jsme chtě-
li, aby dětem zůstalo nadšení z učení a po-
znávání světa. Je úžasné sledovat, že se toto 
naše přání splnilo. Máme radost, že se děti 
každý den těší do školy, baví je psát domácí 
úkoly a koncem prázdnin se nemohou do-
čkat, až se zase v  září sejdou. Nevěříte? 
Přijďte se k nám podívat.

Nové žáky přijímáme i  během školního 
roku. Předškolákům umožňujeme se k nám 
přidat i na jeden v týdnu.
www.komunitniskolaroztoky.cz

� l

Kateřina Teplá
Lenka Blažejová

Do naší školy již třetím rokem docházejí děti různého věku, 
od předškoláků po pátou třídu. Je pro nás radostné sledovat, 
že ve věkově smíšené skupině děti úplně přirozeně spolu-
pracují. To, že starší pomáhají mladším, je samozřejmostí, ale 
v mnoha situacích je to i naopak. 

Třetí rok v Komunitní škole Roztoky

Chůvy, chůvy, chůvičky…
V  lednu 2018 budou pokračova tpro zá-
jemce z  celé republiky další přípravné 
vzdělávací programy ke  státní zkoušce. 
Tuto zkoušku vykonává spolupracující 
společnosti iNSiGNiS, s.r.o., která je pro 
kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení po-
vinné školní docházky autorizovanou oso-
bou od MPSV. Příprava bude opět probí-
hat formou dálkového studia e-learningem 
a formou prezenčních dnů. V současnosti 
jsme zahájili expres kurz (na 9 týdnů) od  
4. listopadu a studium dokončují dva kurzy 
na zkoušku v prosinci. Zájemci o studium 
v příštím roce se mohou hlásit již nyní.

Příprava na kvalifikaci 
asistent pedagoga
Od příštího roku chystá pod záštitou Lexiku 
agentura iNSiGNiS nový kurz Asistent pe-
dagoga. Kurz je určen všem, kteří by rádi 
pracovali ve  škole jako asistent pedagoga. 
Vzhledem k  novým zákonným úpravám 
ve  školských zařízeních je po  této profesi 
poptávka, a tak věříme, že naše náročná pří-
prava kurzu bude ku prospěchu školám 
i jednotlivcům. Kurzy budou obdobně jako 
přípravy na zkoušku pro Profesní chůvy ve-
dené částečně prezenčně a  částečně  
e-learningem. Budete tak moci studovat od-
kudkoli, kde se můžete připojit k internetu. 

Přípravka na víceletá 
gymnázia, cizí jazyky
Kurzy vstupují do  druhé části pololetí… 
Příprava na  gymnázia je v  plném proudu 
a  poběží až do  dubna, tj. do  příjímacích 
zkoušek. 

Jazykové kurzy je stále možno doplňo-
vat, a  tak pokud cítíte potřebu vylepšit si 
jazykové schopnosti, napište nám a my vás 
zařadíme do  kurzu dle vašich potřeb 
a možností.

Dárkové poukazy
Všechny naše vzdělávací aktivity můžete 
věnovat svým blízkým k výročím či pod 
vánoční stromeček prostřednictvím dár-
kového poukazu, který vám vystavíme 
v  ceně podle vašich možností a  poža-
davků.

Více na  www.lexik.cz i  na  Facebooku. 
V  případě jakýchkoli dotazů pište 
na  info@lexik.cz nebo volejte na   
739 034 000, 739 035 000.

� l

  Za kolektiv Lexiku 
Lenka Červenková

Vzdělávací centrum Lexik chystá nabídku na rok 2018
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VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ PŘESPOLÁČKU:

Poslední skvělou novinkou je sportování 
předškolních dětí. Tohoto projektu se ujala 
trenérka atletických přípravek Vlaďka Ha-
nousková a  díky podpoře ze strany paní 
ředitelky MŠ Havlíčkova paní Fialové a ko-
lektivu MŠ pravidelně sportují předškoláci 
podle osvědčené metodiky IAAF „Kids 
athletics“. Není to žádná čínská metoda 
drilu, ale zábavná forma rozvoje základ-
ních sportovních/atletických dovedností – 
hodů, skoků a běhu. 

Posledním závodem v tomto roce byl tra-
diční Svatováclavský přespoláček – již  
8. Přespoláček pořádaný atletickým oddí-
lem TJ Sokol Roztoky Sešlo se na něm přes 
60 závodníků. Počasí nám přálo. 

Velké poděkování panu Tomiškovi, hlavní 
trenérce Martině Matasová, Vlaďce Ha-
nouskové, Kateřině Kratěnové a Lence Ve-
selé za pomoc při trénincích atletické mlá-
deže v Roztokách. � l

Mgr. Martin Matas
asistent hlavní trenérky
www.majova-atletika.cz

Atletika mládežeTJ Sokol Roztoky v roce 2017
Zhodnocení roku 2017 v roztocké atletice by se dalo shrnout do jednoho slova – paráda. 
Naše tenérské řady rozšířily plnohodnotně Vlaďka Hanouskové a Kateřina Kratěnová. Pomoc 
dalších umožnila rozšířit naše aktivity v roce 2017 do takové míry, že jsme měli v kategorii 
atletických přípravek pravidelně tři družstva, v kategorii mladšího žactva jsme se probojo-
vali do finále Středočeského kraje, naši starší žáci hostovali v družstvu špičkového pražské-
ho družstva Olymp Praha. Je to možné ještě posunout dál? Určitě ano. 
Doufáme, že nám MŠMT schválí dotaci na rekonstrukci stadionu a my se dočkáme opravdu 
plnohodnotné atletické dráhy. Věřím, že k přeborníkovi kraje Tomáši Hanouskovi přibudou 
další. Takové „starosti“ bychom si před pár lety asi ani nedovedli představit....

KATEGORIE ČAS/DÉLKA TRATĚ

2010 a mladší dívky 300 m

Žofie Bumbálková 01:01,32

2010 a mladší hoši 300 m

Matěj Matas 01:03,40

2008–2009 dívky 600 m

Aneta Hanousková 02:11,00

2008–2009 hoši 600 m

Adam Kalina 02:02,10

2006–2007 dívky 900 m

Dita Antošová 03:53,12

2006–2007 hoši 900 m

Petr Štícha 03:27,21

2005–2001 dívky 1200 m

Kateřina Čermáková 04:41,84

2005–2001 hoši 1200 m

Tomáš Hanousek 04:14,50

Open muži/ženy 1200 m

Zdeněk Jandoš 04:01,93

Lucie Bečková 05:07,52

Družstvo přípravky ve finále Středočeského kraje ve St. Boleslavi Sportování mladých atletů MŠ Havlíčkova

Vyhlášení kategorie st. žactva v přespolním běhu
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v Roztokách

Kontakt:  
   

605 45 11 44

kde?

kdy?

pro koho?

prihlásky?

Via Vestra

úterý, ctvrtek

1/2 - 3 roky
10 lekcí ... 2500 kc

do 30. 11. 2017

ˇ

ˇ

ˇ ˇ

INZERCE

n�Prodám byt 3+1, 74 m2. Byt se nachází 
ve vile v Roztokách v Tichém údolí a patří 
k němu i zahrada. Možnost přístavby bal-
konu a terasy. Cena 3 990 000 Kč. 
Tel. 603 106 575
n�Pronajmu nebytový prostor 22 m2, pasáž 
Tyršovo náměstí, Roztoky. Tel. 603 851 651
n�Hledám paní na  úklid menšího RD 
v  Roztokách 1x za  14 dní. Cena za  úklid 
500 Kč. V případě zájmu volejte nebo pište 
na tel. 603 402 661

n�Prodám Škoda Octavia 1,6, rok výroby 
1996. Slušný stav. Cena 20 000 Kč. 
Tel.�739 082 032
n�Pekárna v Roztokách přijme prodavačku 
na zkrácený pracovní úvazek. Bližší infor-
mace na tel. 606 511 308
n�Včelí med přímo od  včelaře  obdržíte  
v  Roztokách, Vidimova 607. Možno pře-
dem volat na tel. 220 911 665
n�ECO-ENERGIE-SYSTEMS, s. r. o., ra-
kouská firma se sídlem ve  Velkých Příle-

pech a působností pro střední Evropu, hledá 
pro svůj světově unikátní systém chlazení 
a  vytápění ECO5 spolupracovníka s  tech-
nickým vzděláním na pozici Junior Project 
Manager. Předpokladem jsou znalosti něm-
činy nebo angličtiny, minimální technické 
dovednosti, nutnost práce s PC, znalost pro-
gramu AutoCAD výhodou, nikoli podmín-
kou. Po zaškolení měsíční odměny ve výši 
od 35 000 Kč. Tel. +420 723 240 525 (CZ), 
+420 606 864 448 (D, E), info@eco5.eu� l

Soukromá inzerce

K jubilejnímu 50. výročí založení tenisové-
ho klubu LTC Roztoky byl uspořádán tur-
naj ve čtyřhrách. Za  krásného počasí po-
slední zářijovou sobotu se zúčastnilo 
turnaje 10 deblových párů. A  bylo se 
opravdu na  co dívat! Všichni hráli s  vel-
kým nasazením.

Výroční turnaj nakonec vyhrála dvoji-
ce J. Slanec ml. a M. Uvarov, kteří ve finá-
le porazili ambiciózní pár J. Pastyřík ml. 
a J. Suvadžič.

U zrodu založení tenisového klubu v Roz-
tokách v roce 1967 stáli pan J. Verner, man-
želé I. a M. Pastyříkovi, manželé Tarantovi 
a Machalických a pánové V. Beran a K. Ry-
šán, když začali hrát na jednom antukovém 
kurtu na místě dnešního skautského oddí-
lu. Po roce 1970 byl zprovozněn současný 
areál se dvěma kurty a  klubovnou. Náš 
klub má 52 členů a  reprezentuje město 
v seniorské a veteránské soutěži.

Hodně zdaru a  sportovních úspěchů 
do dalších let roztockému LTC!  l

Za LTC Roztoky
M. Uvarov

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

PONDĚLÍ-PÁTEK 8.00–18.00
SOBOTA  8.00–11.30  

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

Přijmeme prodavačku,
i na zkrácený pracovní poměr.
Bližší informace na tel. 602 320 324
nebo na prodejně.



NEJLEVNĚJŠÍ 
ZIMNÍ PNEU V OKOLÍ

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

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

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

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

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

NOVÉ ZIMNÍ DEZÉNY
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