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INFORMACE Z RADNICE

starosta města Roztoky

Říjnová městská rada se zabývala pětadvaceti body programu

místostarosta

Veřejné projednání nového územního plánu
9. 12. 2019 od 16.00 hodin
v zasedací místnosti MÚ Roztoky

určený zastupitel pro
územní plánování

listopad 2019

Bude to na Mikuláše dne
5. prosince pod žalovským
železářstvím – domácími
potřebami.
Přijďte si na něj pověsit
ozdobu!
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INFORMACE Z RADNICE

Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské
policie Roztoky, a to za období od 2. do 30. 10. 2019:

Odbor vnitřních a sociálních
věcí MěÚ Roztoky oznamuje,
že ve středu dne 18. 11. 2019
v době od 8.00 do 12.00 hodin
bude přítomna ve velké zasedací
místnosti MěÚ paní Michaela
Průšová, vedoucí oddělení důchodů OSSZ Praha-západ.
Paní Průšová je připravena
s vámi konzultovat vaše problémy a otázky týkající se důchodového zabezpečení. Těšíme se
na vaši návštěvu.

odd.sociální a DPS OVSV MÚ Roztoky

6

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

INFORMACE Z RADNICE

inzerce

Výstavba a rekonstrukce plynovodů a ostatních
inženýrských sítí

listopad 2019

7

INFORMACE Z RADNICE

ved. str. MP Roztoky

inzerce

VIZITKY, LETÁKY,
PLAKÁTY, BANNERY,
BROŽURY
objednejte on-line,
vyzvedněte
osobně
na Suchdole
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téma měsíce
Právě před třiceti lety proběhly události, které nám všem
změnily život. Ano, všem, dokonce i těm, kteří tenkrát ještě
nebyli na světě, jenomže o tom nevědí a ani si nedovedou
představit, do jakých poměrů se taky mohli narodit.
Proto je důležité si to neustále připomínat.

Osudové devítky

Nezadržitelná lehkost sametu

K prasknutí naplněná školní jídelna na prvním setkání OF v Roztokách 1. prosince 1989

listopad 2019

foto:

Historie si nedá poroučet a někdy si dělá, co chce. Komunistický režim ještě
tvrdě zasáhl proti demonstrantům při výročí 28. října a několik disidentů
pozatýkal. Po pádu berlínské zdi počátkem listopadu 1989 už situace
ve společnosti nazrála tak, že se čekalo, co bude ten rozhodující okamžik.
V církevních kruzích se věřilo, že společenský kvas vygraduje se svatořečením
Anežky České, disent zas připravoval opakování demonstrace na Den lidských
práv, 10. prosince. Všechno ale bylo jinak. Brutální zásah policejních jednotek
proti pokojné manifestaci studentů na výročí 17. listopadu strhl lavinu, kterou
už nešlo běžnými prostředky zastavit. A k násilným nepřišel souhlas z Moskvy.
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téma měsíce

30 let

Narodil jsem se tak akorát, abych ještě vědomě zažil konec socialismu.
Pamatuji si, že se ustavičně na všechno stály fronty a všichni se sbíhali
do obchodů, když něco nedostatkového „přišlo“. Třeba toaletní papír jednu
dobu. Pamatuji Tuzex, kde se dalo pořídit lepší zboží, ale museli jste předtím
koupit bony od veksláků. Pamatuji, že když bratranec chtěl kolo Favorit, musel
se zapsat do pořadníku a na vysněný bicykl čekal několik měsíců. Za čtrnáct
dnů mu ho pak ukradli.

místopředseda ODS Roztoky
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téma měsíce

Komunistům zazvonila hrana. Vlastně klíče
Ondráček (nebo jiný bijec tehdejšího Sboru národní bezpečnosti) mne
17. listopadu ušetřil proto, že jsem na Národní nedošel. Odpojil jsem se
z průvodu asi tři stovky metrů před policejním přehrazením.

při prá
ci na natír

likusáku

-

Listopad 1989 – zhroucení totalitního režimu
Upozornění: Některé části článku jsou doslovné opisy
historických textů, které jsem chtěla zachovat v původním
znění. Nepřísluší mi je opravovat ani měnit slovosled.
Děkuji za pochopení.

listopad 2019
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téma měsíce

Dne 17. listopadu 1989 – manifestace
k Mezinárodnímu dni studenstva.

Dne 21. listopadu 1989 píše národu
František kardinál Tomášek.

24. listopadu 1989 se přidávají členové
OF Československého rozhlasu,

22. listopadu 1989 vychází prohlášení OF.

Dne 19. listopadu 1989 ve 22 hod. bylo
ustanoveno Občanské fórum.
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24. listopadu 1989 protest Františka
kardinála Tomáška (doslovný text)

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

téma měsíce

25. listopadu 1989 se koná mše svatá
v katedrále sv. Víta

27. listopadu
STÁVKA

1989

GENERÁLNÍ

zastupitelka

Malé připomenutí doby nesvobody
U příležitosti státního svátku 28. října vyznamenal prezident republiky Řádem
bílého lva in memoriam také generála prof. JUDr. Bohumila Ečera (1893–1954).
Jeho jméno už asi většině lidí mnoho neřekne, pokud ovšem nečetli pozorně
publikaci Jiřího Plachého Roztoky proti totalitě (2016). V období po 2. světové
válce to byla všeobecně respektovaná a populární osobnost. Svou oblibu
si získal zejména jako „lovec nacistů“, když například v Německu vypátral
a vyslýchal uprchlého K. H. Franka a dosáhl jeho vydání do ČSR.

Miluše Kašlíková v sekretariátu gen. B. Ečera v roce 1947,
převzato z publikace Jiří Plachý: Roztoky proti totalitě, 2016

listopad 2019
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

Nová zábava pro děti v Tichém údolí
Není pochyby o tom, že mladé rodiny a jejich děti hledají
příjemná a hezká místa pro zábavu a odpočinek. Tak je tomu
i v případě parku v Tichém údolí, který svojí velikostí a rozmanitostí dává příležitost k rekreaci dětí všech věkových
kategorií, pro ty nejmenší v dohledu jejich rodičů.

zastupitel a radní

SPOLEK JESTŘÁBNÍK A MĚSTSKÁ KNIHOVNA ROZTOKY
VÁS ZVOU NA PŘEDNÁŠKU

BOTANICKÉ POKLADY OKOLÍ
ROZTOK A JAK O NĚ PEČOVAT
(aneb povídání o kytkách, ovcích a lidech)

Povídání a promítání o tom, co pěkného a vzácného nám
v okolí Roztok roste, zda to potřebuje naši pozornost a péči
a jak by taková péče měla vlastně vypadat.

Posledním věcem člověka se nevyhneme. Smutné, ale..
Předchází jim mnohdy ale dobrá
práce. Jako třeba ta kamenická. Sochař a kameník Václav Mašek osadil
na levohradeckou rozptylovou loučku
velký kámen, podle dispozic architekta Ondřeje Smolíka. Jednak viditelně
označuje místo a upozorňuje, že není
určeno zrovna pro venčení psů. A pak
také slouží hrobníkovi při manipulaci
s urnou, na odložení.
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PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Mgr. Michal Štefánek,
katedra botaniky
Přírodovědné fakulty UK
Pa. Cap. et Ovi Tomáš Zděblo,
spolek Jestřábník
Městská knihovna Roztoky
20. 11. 2019, 18.30 – 20.00
ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

ŽIVOT VE MĚSTĚ

Konference o kněžně sv. Ludmile

prof. Petr Sommer

16

foto:

Dr. Kateřina Tomková při exkurzi na předhradí Levého
Hradce

foto:

Završením letošního svatoludmilského podzimu v Roztokách
byla konference uspořádaná Středočeským muzeem a spolkem Svatá Ludmila 1100 let, která se uskutečnila 24. října
2019 v Historickém sále roztockého zámku.

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

ŽIVOT VE MĚSTĚ

Husitská diakonie
Husitská diakonie Církve československé
husitské v Roztokách

Máte-li zájem o jakoukoli duchovní
službu

Srdečně zveme každý čtvrtek odpoledne od 14 hod. do 16 hod. do Husova
sboru do Kavárničky pro seniory

Vycházková trasa lemovaná novými keři
Ráda bych poděkovala panu
Mgr. Tomáši Novotnému
za objednání a uskutečnění
našeho požadavku. Jedná se
o zhotovení nového chodníku
včetně položení nových
krajnic obrubníků, a pečlivě!
S pozdravem 

Město Roztoky pořádá tradiční

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

ADVENTNÍ NEDĚLE

NA ZÁMKU
8. 12. 2019 10 – 18 hod.

vánoční trhy
loutkové divadlo
komentované prohlídky výstav
výtvarné dílny a workshopy s vánoční tématikou
koncert smíšeného pěveckého sboru Rosa

Neděle 1. 12. 2019
od 14 do 18 hodin

- Vánoční trhy
- Občerstvení
- Mikulášská nadílka
- Rozsvícení stromu

14.00 Vánoční trhy - zahájení
15.00 Divadelní představení pro dě�
Pohádka pohádková
16.15 Vystoupení
Roztockých dě�
a taneční skupiny ZUŠ
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
(časové údaje
jsou přibližné)

ochutnávka tradičního pokrmu v zámecké kuchyni

Více na webu www.muzeum-roztoky.cz a Facebooku
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
listopad 2019

Na adventní setkání Vás srdečně zve Jan Jakob, starosta města
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KULTURA

Kuchyňky a pokojíčky aneb jak bydlely panenky
Výstava Středočeského muzea v Roztokách u Prahy připravená pro zimní
období (do 2. února 2020) přináší možnost nahlédnout do dětského světa
minulých generací. Na padesát kompletních sestav kuchyněk, salonků, ložniček
a selských světnic naznačuje vývojové tendence tohoto typu hračky od konce
19. století až po poválečné období.

Patrový domeček pro panenky s původním vybavením
a s odnímatelným průčelím, který zhotovil pro svou dcerku truhlář z obce Hořesedly, kolem roku 1924
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Salon s ozdobně vyřezávaným nábytkem v kartonových
kulisách, počátek 30. let 20. století

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

KULTURA

Středočeské muzeum
v Roztokách u Prahy

Knižní vánoční trh a koncert Pražské mobilní zvonohry
Začátek adventu je ten krásný čas, kdy už jsou Vánoce cítit
ve vzduchu, ale ještě nenastoupil předvánoční stres a dá se
mnohé podniknout.

MARIKA
SINGERS
15.12.2019 18:00
hotel Academic
Roztoky
Vstupné: 250,- Kč
www.marikasingers.cz

listopad 2019
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KULTURA
26. 4. 2019 –
26. 1. 2020

Zachuchleno – příběh animace/animace příběhu.

Středočeské muzeum, Roztoky

13. 9. – 29. 12.
2019

Kněžna sv. Ludmila – střední Čechy, kolébka národních patronů –
výstava

Středočeské muzeum, Roztoky,
historický sál

11. 10. 2019 –
2. 2. 2020

Kuchyňky a pokojíčky aneb jak bydlely panenky –
výstava

Středočeské muzeum, Roztoky

19. 10. 2019 –
29. 3. 2020

Krása ukrytá v bronzu – poklady ze středních Čech očima archeologa
a konzervátora

Středočeské muzeum, Roztoky

16. 11.
So

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

Klubovna KŽM, druhá nádražní
budova, Roztoky

17. 11.
Ne

Hudební pásmo – Úsvit světla, hudební pásmo písní provázené
mluveným slovem. Vstup volný.
Od 17.30 hod.

Hotel Academic, Roztoky

17. 11.
Ne

Město Roztoky slaví 30 let svobody – slavnostní připomínka
k 30. výročí listopadu 1989.
Od 17.00 hod.

Tyršovo náměstí, Roztoky

19. 11.
Út

Český učitel tři měsíce v indických školách – přednáška.
Od 18.30 hod.

Městská knihovna, Roztoky

20. 11.
St

Botanické poklady okolí Roztok a jak o ně pečovat – přednáška.
Od 18.30 hod.

Městská knihovna, Roztoky

21. 11.
Čt

Jen pár slok….Jaroslava Seiferta – připravil V. Pavlík, literární pořad.
Od 18.30 hod.

Městská knihovna, Roztoky

21. 11.
Čt

Televize lže, jako když Rudé právo tiskne – filmové pásmo
k výročí 17. listopadu 1989.
Od 18.00 hod.

Středočeské muzeum, Roztoky

23.11.
So

Slavnostní naražení vánočního speciálu v Únětickém pivovaru.
Od 13.30 hod.

Únětický pivovar,
Únětice

24. 11.
Ne

Dokážeme se zbavit stresu? – seminář.
Od 10.00 do 12.00 hod.

Městská knihovna, Roztoky

28. 11.
Čt

Jaroslav Šíma: Marný boj proti CO2 aneb bojujme proti vodní páře –
přednáška.
Od 18.30 hod.

Městská knihovna, Roztoky

30. 11.
So

Výroba adventních věnců. Od 10.00 do 12.00 hod., rezervujte si místo na
webu knihovny nebo na nahlovska@roztoky.cz

Městská knihovna, Roztoky

1. 12.
Ne

Koncert cimbálové kapely Muzička –
k 30. výročí založení Občanského fóra v Roztokách.
Od 17.00 hod.

Středočeské muzeum, Roztoky

1. 12.
Ne

Rozsvícení vánočního stromu – vánoční trhy, mikulášská nadílka,
divadelní představení.
Od 14.00 do 18.00 hod.

Tyršovo náměstí, Roztoky

7. 12.
So

Mikulášský karneval s Beruška bandem.  
Od 15.00 hod.

Hotel Academic, Roztoky

8. 12.
Ne

Adventní neděle – vánoční trhy, workshopy, koncert,
loutkové představení a ochutnávka v zámecké kuchyni

Středočeské muzeum, Roztoky

12. 12.
Čt

Adventní koncert s Kateřinou Englichovou.
Od 19.00 hod.

Středočeské muzeum, Roztoky

15. 12.
Ne

Marika Singers – koncert. Vstupné 250 Kč
Od 18.00 hod.

Hotel Academic, Roztoky

19. 12.
Čt

Vánoce aneb cesta do Betléma – Dřevěné divadlo J. Hrubce.
Od 18.00 hod.

Středočeské muzeum, Roztoky,
historický sál

20. 12.
Pá

Pojďme spolu do Betléma – účinkují Roztocké děti. Od 17.00 hod.

Hotel Academic, Roztoky

Divadelní představení Slaměný klobouk, plánované na 24. 11., se pro úmrtí v souboru ruší.
20
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KULTURA

Hudební pásmo Úsvit světla k 200. výročí narození Bába
Před dvěma lety v různých koutech světa lidé oslavovali dvousté výročí narození Bahá’u’lláha, jehož učení stále více ovlivňuje život společnosti i životy
jednotlivců. Principy, které Bahá’u’lláh představil, a mezi které patří uvědomění
si – a přijetí – celosvětové jednoty, rovnoprávnosti mužů a žen či důležitosti
vzdělávání pro všechny, jsou dnes celosvětově uznávány a prosazovány. V oblasti Persie, kde se Bahá’u’lláh narodil, připravoval lidi na toto nové učení Jeho
předchůdce, který přijal titul Báb (Brána). Jeho učení pohání vývoj civilizace
a přináší novou fázi společenské evoluce: fázi sjednocení celé lidské rodiny.

neděle 17. listopadu 2019
začátek v 17.30 hodin
Hotel Academic, Tyršovo náměstí 2222,
Roztoky
Vstup volný
Vystupují:

ROZTOKY

Vás zve na tradiční

Nejznámější české koledy
s vyprávěním o narození
malého Ježíška
v komponovaném pořadu

Pojďme spolu
do Betléma
Pátek 20. prosince 2019 od 17 hodin
v hotelu Academic v Roztokách
Účinkují Roztocké děti a sólisté
Vstupné 50 Kč
Rezervace vstupenek
na tel. 606 893 292 (pí Drdová)
Předprodej vstupenek
v recepci hotelu

listopad 2019

S BERUŠKA BANDEM
Sobota 7. 12. 2019 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)
Předprodej vstupenek
v recepci hotelu
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KULTURA

Láska vše překoná

Městská knihovna informuje

Nabízíme vám výběr z novinek, zapsaných do fondu městské knihovny během měsíce října 2019.
Beletrie

Naučná

Smrtící bílá
Právo první noci
Bouřlivé časy
Plán
Záblesk života
Noc v Orient expresu

V bříšku
10 odvážných expedic
Vegan v kondici
Všichni žijeme v blázinci

Detektivky

Dlouhá cesta domů
Lišákova pravda
Smrtící řeka
Krvavé peníze
Teorie vra
Temná svatá noc

Hry 

Team 3
Carcassonne
Bobří klan
Sabotér: ztracené doly
Lepkouni
Duplik

Společně v knihovně

Program v listopadu

Pro děti

Cukrárna u Šilhavého Jima
Deník malého minecrafťáka 6
Prašina 2
Hraničářův učeň: Souboj
na Araluenu
Včelka Meduška
Usagi Yojimbo
záhady Usagi Yojimbo pekelná malba

Řádková inzerce
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NÁZORY A KOMENTÁŘE

listopad 2019
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Roztoč adventní
Když přichází zima, chlad a tma, rozsvěcíme v Roztoči světla, která nás jimi provedou. Prvním z nich je Svátek světel,
který v čase vydání tohoto článku září hlavně v našich vzpomínkách, další ale přicházejí.

• vychovatele ŠD budova
Žalov, úvazek 1,0
• vychovatele ŠD + asistenta pedagoga. 0,5 úvazek +
0,5 úvazek, budova Žalov
• kuchařku/pomocnou sílu
do kuchyně budova Roztoky, úvazek 1,0 HPP
• pomocnou sílu do kuchyně budova Žalov, DPP/DPČ
• školníka budova Žalov,
zástup za dlouhodobou
nemoc

Lexik a Insignis
Podzimní dny můžeme naplnit různě: četbou dobré knihy, výlety s přáteli nebo konečně začít
s něčím, co už dlouho odkládáme. Například s dobrou investicí do vlastního vzdělání
či do vzdělání vašich dětí.

koordinátorka Lexik a iNSiGNiS

listopad 2019
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SPORT

SK Roztoky, podzimní sezona 2019
Vážení přátelé, právě probíhá podzimní část
fotbalové sezony 2019/2020.

inzerce

předseda SK Roztoky
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inzerce
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SÍTĚ PROTI HMYZU

Mgr. Josef Žáček

Kvalitní a odborná montáž

Jednatel společnosti

přímo od výrobce!

CHCETE PRODAT ČI PRONAJMOUT

Záruka 36 měsíců!

DŮM, BYT NEBO POZEMEK V

26 let

ROZTOKÁCH A OKOLÍ?

KONTAKTUJTE NÁS:
+420 725 738 498

CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?

info@toponereality.cz

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

www.toponereality.cz
Top One REALITY, s.r.o.,

777 208 491 · info@har.cz
www.har.cz

Lidická 2240, Roztoky
Těšíme
se nainzerce_185x129
spolupráci!
BLUP 2019
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Po předložení
tohoto inzerátu

SLEVA 40 % z montáže.
inzerce

Ú
P
L
B
A ÚNĚTICKÉHO PIVOVA
GOVÁ LIG
RU
N
I
L
BOW

Pro každého, kdo si rád zahraje bowling
• změřte síly s ostatními
• neplatíte žádné startovné
• stačí vytvořit alespoň tříčlenný tým
• každý měsíc odehrajete 3 hry • termín si vyberete sami

KDE ?

LIGA 2020
hraje se od ledna

Přihlášky na info@bowlingroztoky.cz
nebo u obsluhy bowlingu.
Výsledky vašeho týmu najdete
přehledně a online na www.blup.cz

BOWLING ROZTOKY, TYRŠOVO NÁM. 2222
Není důležité zvítězit, ale udělat si pořádnou žízeň!

www.unetickypivovar.cz

info@bowlingroztoky.cz
www.blup.cz
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NEJLEVNĚJŠÍ
ZIMNÍ PNEU V OKOLÍ
Prodej Pneu a Disků za internetové
ceny se zázemím kamenného obchodu!
Povinná zimní výbava
zimní pneu od 1. 11. 2019 - 31. 3. 2020

NOVÉ ZIMNÍ DEZÉNY

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

www.superpneu.cz

www.autohouser.cz

