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Koronaviru se tentokrát věnují uvnitř Odrazu jiní autoři
a jeho dopady začínají někteří z nás pociťovat až příliš osobně
a zblízka, takže se rád trochu „odchýlím od tématu“.
Ono to tak úplně nepůjde, protože není oblasti, která by zůstala nepoznamenána. O to důležitější je nepodléhat chmurné
atmosféře, zoufalství či beznaději.
Ve společenské kronice tohoto čísla najdete hezký příklad
toho, jak je možné být navzájem ohleduplní a pomáhat si.
Mám podobný zážitek, kdy paní s plným nákupním vozíkem pustila u pokladny
před sebe jiného nakupujícího se slovy: „Vy toho máte málo a já bych vás zbytečně
zdržovala.“
Prkotina? Kdepak. Právě tyhle zdánlivé maličkosti, kdy jeden člověk si kvůli druhému upře „jenom“ trochu času nebo pohodlí, svědčí o tom, že si stále umíme uchovat základní lidské hodnoty, jako jsou vzájemný respekt, úcta a ohleduplnost.
Samozřejmě, je-li někdo hulvát v dobrých časech, těžko nyní dojde k jeho obrácení. Jde o to, aby pod tlakem okolností lidé nesklouzávali k sobectví, neurvalosti
a v krajním případě k násilí. I to se děje, víme, že stoupá počet rodinných konfliktů
v důsledku toho, že lidé jsou nuceni trávit většinu času doma, v omezeném prostoru
a tíživé atmosféře.
V Japonsku je zcela samozřejmou a letitou společenskou normou, že lidé nachlazení, s kašlem a rýmou nosí na veřejnosti roušky, aby nenakazili ostatní. To je poněkud vyšší level vzájemné ohleduplnosti. My nosíme roušky, protože je to nařízeno.
Pochybuji, že si je ponecháme, až nejhorší vlna nákazy pomine, a třeba jenom kvůli
nachlazení.
To se uvidí. Teď vám všem přeji: zůstaňte myslí pozitivní a testem negativní.  l
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, dovoluji si vás za vedení města
informovat o aktuální situaci v v Roztokách.
V době, kdy píši tento článek (2. 11.), je
v našem městě více než 200 spoluobčanů
pozitivních na covid-19. Je to více, než je
celorepublikový průměr. Situace je opravdu vážná. Je nezbytné, abychom všichni
dodržovali všechna opatření vlády. Jen
díky zodpovědnému chování každého
z nás můžeme situaci zvládnout.

Nabídka pomoci

Nabízíme pomoc s nákupy pro osamělé,
seniory a všechny potřebné. Zároveň nabízíme i poradenskou službu. Zajišťují ji naši
zaměstnanci sociálního oddělení. V případě potřeby se na ně neváhejte obrátit: Miroslav Mach (vedoucí) – tel. 734 446 118,
Štěpánka Pencová (pečovatelka) – tel.
721 402 140.
Duchovní podpora zajištěná římskokatolickou církví: P. Petr M. Bubeníček – tel.
733 741 366
Krátká soukromá modlitba s možností
přijmout eucharistii: Roztoky (st a pá 18.00
až 18.45, ne 10.00 až 11.30), Levý Hradec
(so 13.00 až 15.00). Ve st a v pá je od 17.00
v Roztokách příležitost ke svátosti smíření.
Duchovní a psychologická podpora zajištěná Církví československou husitskou:
duchovní Mgr. Kristýna Ptáčková – tel.
774 157 685, Mgr. Jarmila Kučerová – tel.
608 867 523
Všem výše zmíněným i všem, kteří pomáhají v této nelehké době, moc děkujeme.

Školky a škola

Mateřské školy dále fungují. Žádáme ale
všechny rodiče, aby dávali děti do školek,
jen pokud to nutně potřebují. Zvažte také
nezbytně nutnou dobu pobytu. Kdo můžete, vyzvedávejte si své dítě po obědě. Děkujeme všem zaměstnancům mateřských
škol za jejich nasazení. Děkujeme i rodičům, kteří výše uvedené již respektují.
Základní škola výborně zvládá online výuku. Zároveň zajišťuje prezenční výuku pro
děti pracovníků IZS a sociálních služeb.
Provoz jídelny s výdejem jídel je zachován.
Velké poděkování patří všem zaměstnancům školy. Děkujeme také rodičům
za nezbytnou spolupráci a pomoc.
Nadále jsme schopni zajistit pomoc
s IT vybavením a připojením k internetu
pro zabezpečení online výuky. V případě
potřeby se prosím obracejte na vedení
školy. Za spolupráci děkujeme společnosti Connect Plus.
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Školská zařízení jsou vybavena (nebo
v nejbližších dnech budou) nezbytným
množstvím tzv. ionizátorů vzduchu (generátory ozónu). Zároveň poptáváme nabídku na aplikaci nanotechnologie TiZonic,
díky níž budou ošetřena místa, kde dochází k nejčastějším dotekům (např. kliky).
Po nanesení těchto nanočástic dojde
na ošetřených místech k výraznému snížení přenosu všech virů včetně covidu. Vše je
zdravotně nezávadné. Kombinací těchto
opatření dosáhneme ještě lepšího zabezpečení hygienického prostředí pro naše děti.

Dětská hřiště

V tuto chvíli necháváme dětská hřiště otevřená. Chápeme potřebu jít s dětmi ven.
Ale i zde je potřeba dodržovat všechna vyhlášená opatření. Pokud by docházelo k jejich porušování, budeme nuceni skatepark
a dětská hřiště uzavřít.

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou v tuto chvíli
neuzavíráme. Obyvatele a návštěvníky
však žádáme, aby omezili návštěvy jen
na ty nezbytné a na dobu nezbytně nutnou.
Prosíme, zvažte zejména nutnost návštěv
dětí. Ve společných prostorách důsledně
dodržujte nošení roušek.
Prostory DPS jsou důsledně dezinfikovány. Společné prostory hodláme také ošetřit nanotechnologií TiZonic.
Klubovna pro seniory v Havlíčkově ulici
je uzavřena.
Všem pečovatelkám a pečovatelům děkujeme za jejich práci a nasazení.

Městský úřad

Úřední hodiny městského úřadu jsou omezeny na po a st vždy od 8.00 do 10.00
a od 14.00 až 17.00 hodin. Žádáme všechny
občany, aby navštěvovali úřad jen v naprosto
nezbytných záležitostech a preferovali elektronickou komunikaci. Výskyt covidu se nevyhnul ani zaměstnancům městského úřadu.
Městská knihovna je z preventivních důvodů uzavřena.
Veřejné projednání nového územního
planu, které se mělo konat 11. 11., bude
odloženo. O novém termínu vás budeme
informovat.
Příští zasedání zastupitelstva města proběhne online.
Poděkování patří i všem zaměstnancům
našeho úřadu.

Ochranné pomůcky

Ochranné pomůcky jsou pro potřeby
městského úřadu, DPS a všech příspěvkových organizací zabezpečeny v dostatečném množství včetně nezbytných zásob,
které jsou průběžně doplňovány.

Sběrný dvůr

Otvírací doba sběrného dvora byla upravena takto:
Po 9.00–11.00, 13.00–15.00
St 9.00–11.00, 13.00–17.00
Út, čt, pá 10.00–11.00, 14.00–15.00
Sobota zavřeno
Děkujeme také zaměstnancům technických služeb.

Akce města

Státní svátek 17. 11. si připomeneme jen
komorním položením kytic. Tradiční rozsvěcení vánočních stromů bude s největší
pravděpodobností bohužel bez doprovodných akcí.

Závěrem

Ještě jednou všechny vyzýváme, aby dodržovali všechna vyhlášená opatření.
Děkujeme všem zdravotníkům a složkám IZS za jejich nasazení a obětavou práci! Děkujeme všem, kteří pomáhají!

Oprava žalovských komunikací
Jsem moc rád, že se ve spolupráci se Středočeskou správou a údržbou silnic podařilo
opravit krajské silnice Přemyslovská
(od vjezdu na staveniště školy dolů) a Komenského. Zároveň došlo ve spolupráci se
společností PRE k opravě chodníků na jedné straně. Na straně druhé jsme nechali dát
obrubníky. Chodník na této straně bude
investiční prioritou města v nejbližší době.
K opravě zbývající části Přemyslovské ulice
by mělo dojít po dokončení stavby školy.
Jsem moc rád, že k této velké opravě konečně došlo. Koordinačně to nebylo opravdu jednoduché. Děkuji všem, kteří se
na tom podíleli, kromě výše zmíněných
organizací pak zejména oběma místostarostům a vedoucímu odboru správy a rozvoje města MÚ.
l
S pozdravem a přáním pevného zdraví
Jan Jakob
starosta města Roztoky

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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Jednání rady města
Městská rada zasedla k dvaatřiceti bodům jednání dne
sedmého října.

Vandalové neujdou trestu

Radní se zabývali nežádoucí aktivitou milovníků graffiti a pověřili místostarostu
T. Novotného, aby jednal se zástupcem
římskokatolické církve o odstranění čmáranic ze zdi kostela. Radní kvitovali úspěšné šetření městské i státní policie v této
věci i fakt, že ničitelé zastávek i fasády Academicu budou náležitě oceněni.

Kontrolní skupiny jmenovány

Rada vzala na vědomí přehled daňových
příjmů a také plán veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací města.
V tomto kontextu jmenovala dvoučlennou
kontrolní skupinu ve složení Skálová–Strnadová pro kontrolu hospodaření Technických služeb a další kontrolní dvojici
Burešová–Dvořáková pro kontrolu hospodaření mateřských škol a školy základní.

Do jídelny více jedlíků

Radní souhlasili s navýšením kapacity jídelny pro mateřskou školu ve Spěšného
ulici a vzali na vědomí oznámení České
školní inspekce z kontroly provedené v základní škole. Dodejme, že naše škola prošla
inspekční vichřicí velmi dobře.

Sociální komise

Radní se zabývali zápisy z jednání sociální
a zdravotní komise a souhlasili například
s příspěvky na úhradu pohřebních služeb
pro vdovy či vdovce či příspěvkem na nákup učebnic potřebné rodině .
Tradičně notnou dávku času a energie
radní věnovali stavebnímu dění.

Probrali se zápisem ze stavební komise
a souhlasili s úpravami rodinného domu
v Řachově ulici či novostavbou rodinného
domu na parcele č. 886, souhlasili se scelením pozemku 3189/564 u bytového domu
v ulici Na Panenské.

Jdeme se Suchdolem!

Místostarosta M.Hadraba byl pověřen zasláním dopisu na Magistrát hl. města Prahy. Jím se naše obec připojuje k výzvě
městské části Praha-Suchdol stran stavební
uzávěry na území Sedlece a starého Suchdola.
Rada zrušila soutěž a zhotovení generelu
odvodnění města Roztoky, neboť oba
uchazeči vysoce překročili limitní cenu zakázky.

Mája má zelenou

Radní souhlasili s přerozdělením grantové
podpory z úspor příslušné kapitoly a s tím,
aby bylo 8000 Kč věnováno na digitalizaci
filmu Filosofka Mája. To zajistí Středočeskému muzeu možnost film s tematikou
naší obce za nějaký čas promítnout, a Mája
tak radostně vejde do zasmušilých myslí
našich spoluobčanů.
Rada souhlasila s prodloužením smlouvy na byt v čp. 110 pro pracovníka Technických služeb a stejně tak kývla na prodloužení smlouvy v bytu v Jungmannově
ulici pro řádnou a platící nájemnici.

Podpora římské církve

Radní schválili provozní řád zahrady u vily
čp. 125 a přidělili římské církvi finanční
příspěvek ve výši 22 000 Kč na obnovu ná-

hrobků správců farnosti. Radní podpořili
též žádost této církve o opravu vrat fary.
Rada města se dále zabývala dodatkem
ke smlouvě s firmou CL Evans (stavitelé
školy) a vzala na vědomí vícepráce a méněpráce na stavbě ve výši 687 000 Kč.

Stoky a žumpy

Radní schválili návrh zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku malého rozsahu,
konkrétně projekt rekonstrukce části kanalizační a vodovodní sítě v obci ve výši
750 000 Kč bez daně.
Radní se zabývali také neuspokojivou situací v podpoře občanů, kteří nejsou napojeni na veřejnou kanalizaci. Současný systém není příliš spravedlivý a radní uložili
pracovní skupině, aby v krátké době připravila nový koncept podpory vývozu septiků. Prioritou budou samozřejmě místa,
kde není možnost připojení na kanalizaci
a kde se prokazatelně trvale bydlí.
Radní zároveň žádají všechny, kdo se
chtějí připojit (mohou a dosud to neudělali), aby se v krátké době ozvali šéfovi odboru životního prostředí panu Flenerovi
na flener@roztoky.cz.
V tomto nevoňavém bloku radní souhlasili také s tím, aby nově budovaná stanice
dobrovolných hasičů byla připojena na veřejnou kanalizaci, protože jinak to ani nejde… V tomto smyslu se radní vyslovili pro
dodatek se smlouvou s příslušnou firmou,
kterým bude dotažení kanalizace k hasičské novostavbě umožněno. 
l
Tomáš Novotný
místostarosta

Podzimní Žalov
Léto se líně překulilo do deštivého podzimu a i stavební
šílenství v horní části našeho města pomalu zmírňuje tempo.
Stavba školy v Cihelně sice stále pokračuje
(a celé příští jaro ještě pokračovat bude),
ale stavaři se pomalu stahují dovnitř budovy. Nejhorší zemní práce, provázené řadami náklaďáků plných hlíny, jsou už
za námi. Zemní práce nás ještě čekají, ale
ne už v takovém rozsahu a najednou. Díky
podzimním dešťům zmizel věčně proklínaný a zoufale všudypřítomný prach
na stavbě a všude v okolí. Nu, abych ne-
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křivdil stavařům, není to jen zásluhou počasí. Po našem neustálém nátlaku si
na konci léta koupili hadici na kropení,
a dokonce najali kropicí vůz. Máme tedy
naději, že strašlivý oranžový prach se s příchodem jarních suchých dnů zase nevrátí.
Kanalizace v ulici Za Cihelnou, a hlavně
v horní části ulice Přemyslovská, je již hotová. Zhotovitel položil asfalt na křižovatku s ulicí Za Cihelnou a odtáhl i se svými

bagry. Kanalizace zatím skončila u Bartizalových, pokračovat ulicí Za Cihelnou bude
až ve chvíli, kdy se podaří vyřešit majetkoprávní problémy k pozemkům pod touto
ulicí. Část pozemků je zatím soukromá,
a proto zde kanalizaci stavět nemůžeme.
Dohoda s majiteli snad spěje ke zdárnému
konci.
Celá druhá polovina léta a podzim se
nesly ve znamení rozkopaných chodníků
podél ulice Přemyslovská. Může za to ČEZ,
který provádí výměnu kabelů. Jako satisfakci za rozkopaný Žalov nám slíbili  ➔
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dotčené chodníky obnovit
v celé šíři. Na tom začínají pracovat nyní, takže před zimou se
můžeme těšit na zbrusu nové
chodníky na západní straně
ulice. Na té druhé si je bude
muset město bohužel zaplatit.
Snad nám to rozpočet v příštích letech umožní.
Celé žalovské stavební léto
v dnešních dnech vrcholí frézováním povrchu vozovky. Následovat bude zbrusu nový asfalt. Ulice Přemyslovská, ten
náš žalovský bulvár, si to už

opravdu zasloužila. Jak jste si
jistě všimli, předtím se nám podařilo dodělat v mnoha místech nové obrubníky, aby asfalt
nebyl jen tak halabala dolitý
k trávě. Ač se to nepodařilo
úplně všude, ulice tím získala
trochu více městský vzhled.
Obnovu asfaltu provádí krajská
správa silnic (KSUS). Nebylo
jednoduché je k tomu přesvědčit. Tady je nutné vyzdvihnout
zásluhu pana místostarosty
Novotného, který s tvrdohlavostí a zarputilostí jemu vlastní

Odložený termín veřejného projednání ÚP
S ohledem na omezené možnosti shromažďování v souvislosti s pandemií koronaviru nebylo možné uspořádat
veřejné projednání v původně plánovaném termínu
11.11.2020.
Nový termín veřejného projednání bude stanoven v dostatečném předstihu, zřejmě až v měsíci lednu. Zatím to aktuální epidemiologické podmínky nedovolují. Sledujte
úřední desku města, informace zveřejníme i na Facebooku.
Lhůta pro podávání námitek a připomínek je tedy stále
v běhu a bude trvat až do sedmého dne po konání veřejnél
ho projednání, jak nám stanovuje stavební zákon. 

Michal Hadraba, místostarosta
Zdenek Richter, určený zastupitel pro územní plánování

NABÍDKA POMOCI
NABÍDKA POMOCI
- nákupy pro osamělé a potřebné
- poradenská pomoc
- nákupy pro osamělé a potřebné
- poradenská
pomoc
Kontakt:
sociální
oddělení MÚ
Miroslav Mach (vedoucí), tel.: 734 446 118
Kontakt:
oddělení
MÚ tel.: 721 402 140
Štěpánkasociální
Pencová
(pečovatelka)
Miroslav Mach (vedoucí), tel.: 734 446 118
Štěpánka Pencová (pečovatelka) tel.: 721 402 140
- duchovní a psychologická podpora
duchovní
CČSH podpora
-Kontakt:
duchovní
a psychologická
Mgr. Kristýna Ptáčková, tel.: 774 157 685
Kontakt:
duchovní
CČSHtel.: 608 867 523
Mgr. Jarmila
Kučerová,
Mgr. Kristýna Ptáčková, tel.: 774 157 685
římskokatolická
farnost:tel.: 608 867 523
Mgr. Jarmila Kučerová,
P. Petr M. Bubeníček, tel. 733 741 366
římskokatolická farnost:
P. Petr M. Bubeníček, tel. 733 741 366
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tak dlouho prosil a přesvědčoval příslušné úředníky, až zkolabovali, zjara akci přislíbili
a nakonec i zrealizovali.
V době, kdy vyjde tento Odraz,
bude mít již ulice zbrusu nový
kabát.
Vynechán byl jen úsek nahoře, od vjezdu na stavbu školy
po křižovatku s ulicí Přílepská.
Nákladní auta a stavební stroje
by nový asfalt zničily, tento
úsek bude proveden až na jaře.
Na jaře proběhnou též opravy
některých nepovedených míst,

zejména pak úseku kolem křižovatky s ulicí Na Panenské,
kde je vlivem různých špatně
zhutněných překopů nový asfalt zvlněný. Po zimě si vše pěkně sedne, na jaře stavební firma
realizující školu vyrovná dlážděnou ulici Na Panenské a asfalt v tomto místě následně
urovná.


l

Michal Hadraba
místostarosta města

Větší část Přemyslovské
a Komenského se dočkala opravy
Oprava žalovské páteřní silnice, kterou
prováděl její majitel, Krajská správa
a údržba silnic, je téměř u konce. Proměna
je markantní. Výrazně k lepšímu, i když
jsme možná čekali přece jen o fous víc.
Těm, kdo ale čekali zcela novou silnici,
musím připomenout, že krajská správa
silnic vozovku jen opravovala.
O generální rekonstrukci (s vybagrováním tzv. kufru, jako se
to dělo třeba na Palachově) vůbec neuvažovala. Silnice patří
kraji, jeho správa silnic má rozhodující slovo. Byla ochotna
investovat do opravy (podle
vyjádření šéfa akce) právě ony
čtyři miliony korun. Horní část
silnice zůstala neopravena
schválně, aby nový asfalt neutrpěl během pokračující stavby
školy.
Zaznamenal jsem několik
dotazů, zkusím je zodpovědět.
1) Hupánek v úrovni novostavby školy slíbila krajská
správa silnic vyrovnat v další
(jarní či letní) etapě opravy silnice. Vznikl stavbou kanalizace, zemina si sedá delší dobu
a silničáři to nyní jinak vyřešit
neuměli.
Příslib krajské správy silnic
zní, že horní úsek se opraví zjara či v létě – a při té příležitosti
má dojít i na zmíněnou houpačku.
2) Chodník po pravé straně
ulice (při pohledu na Hradec)

necháme opravit na jaře či
v létě roku 2021. V současnosti
na něj nejsou v městské kase
peníze. Bude-li situace lepší,
bude to jedna ze stavebních
priorit roku 2021.
Budeme se snažit vyjednat
s krajem, aby vznikl chodník
i tam, kde historicky nikdy nebyl (ale byl by potřeba).
Díky všem, kdo snášeli nepohodlí, dvojnásobné poděkování těm spoluobčanům, kteří
vydrželi čekat na úpravu vjezdu na svůj pozemek i několik
týdnů. Jsem rád, že se podařila
velmi rozumná dohoda s majiteli obou obchodů, domácích
potřeb i potravin a že i prostranství před jejich nemovitostí se dočkalo kultivované
podoby.


l

Tomáš Novotný
místostarosta

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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Pěšky do školy
Na konci září se naše škola připojila k akci Pěšky do školy.
Psal jsem o ní v předminulém Odrazu a na Facebooku, dnes
si dovolím malé vyhodnocení.
Akce měla původně probíhat od 21. 9.
do 26. 10. Díky vyhlášeným korona prázdninám byla přibližně v polovině přerušena.
Auta před školou sice zmizela, ale nejsem
si jist, zda tím byl úplně splněn cíl akce.
Nicméně během tří týdnů, kdy se do školy ještě chodilo, byl vidět nejen mezi dětmi
velký zájem. Kolem školy se rojily koloběžkové gangy, před školou sice auta byla, ale
rozhodně v menší míře než obvykle.
Ve většině tříd děti vyplňovaly různé tabul-

ky, ve kterých se předháněly, kdo víckrát
přišel do školy po svých nebo na nějakém
samohýbadle.
Samozřejmě ne vždy to jde, někdy se nestíhá, někdo jezdí z daleka. Cílem bylo spíše rozproudit diskusi a zájem a to se myslím podařilo.
Akce poukázala i na některé „naše“ nedokonalosti, například na naprostý nedostatek míst na odložení kol a koloběžek,
nad tím se budeme muset zjara zamyslet.

Pro děti byly připraveny drobné odměny,
které nám pro tento účel připravila společnost EATON. Děkujeme. Bohužel, k závěrečnému pokřiku s rozdáváním dárečků již
nedošlo. Snad se najde jiná bohulibá akce,
při které je škola jistě využije.
Nakonec ještě patří poděkování učitelkám (a učitelům). Jednak za jejich aktivní
přístup, příjemně mě překvapil velký zájem
se zapojit, ač to jistě představovalo práci
navíc. Hlavně šli ale učitelé dětem příkladem, i ti z daleka, parkoviště před roztockou školou bylo úplně prázdné.
l
Michal Hadraba

místostarosta města

Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 1. 10. do 29. 10. :
n 1.

10. oznámeno odcizení přední tabulky
r. z. s OA tov. zn. Škoda Octavia combi,
šedá metalíza, zaparkovaného v ulici Havlíčkova – zadokumentováno, kvalifikováno jako přestupek proti majetku;
n 1. 10. oznámen nález jízdního kola zn.
Liberta v Tichém údolí – hlídka na místo,
kolo zajištěno na MP Roztoky, bude odevzdáno na OÚ Únětice jako nález;
n 2. 10. oznámen volně pobíhající pes
v ulici Tiché údolí – pes rasy kříženec německého ovčáka odchycen, umístěn do záchytného kotce MP, zjištěna majitelka, které byl pes předán v pořádku, přestupek
vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě;
n 2. 10. se na MP Roztoky v doprovodu
hlídky PČR dostavila osoba, u které byly
nalezeny dvě varné konvice, kdy osoba tvrdila, že varné konvice našla, přisvojila si je
a chtěla je dále prodat – šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku (zatajení
nálezu), nález těchto věcí bude zveřejněn
na webových stránkách MP Roztoky, Facebooku – skupina Roztoky;
n 2. 10. oznámeno rušení nočního klidu
z prostor restaurace Sokolovna v obci Únětice – na místě zjištěno, že restaurace je již
uzavřena, ale část hostů restaurace se nachází venku před restaurací a chová se
hlučně, přestupek vyřešen na místě domluvou, osoby se rozešly do svých domovů;
n 2. 10. v nočních hodinách cestou PČR
Libčice bylo oznámeno, že v ulici Tiché
údolí dochází k poškozování zaparkovaných vozidel podezřelou osobou – osoba
byla zadržena hlídkou MP Roztoky, podezřelá osoba začala fyzicky napadat jednoho
z členů hlídky, přes výzvu, aby zanechala
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svého jednání, tak osoba neučinila, a tak
byla podezřelé osobě přiložena služební
pouta, na místo se dostavila hlídka PČR
Libčice, která si převzala podezřelou osobu, dalším šetřením bylo zjištěno, že jsou
poškozena čtyři zaparkovaná vozidla (ulámaná zpětná zrcátka), u podezřelé osoby
orientační dechovou zkouškou na alkohol
zjištěno 2,38 promile alkoholu, PČR Libčice realizuje událost jako podezření z přečinu poškozování cizí věci;
n 3. 10. oznámeno narušení občanského
soužití v bytě domu v ulici Haškova, bylo
zjištěno, že došlo mezi obyvateli domu se
dvěma bytovými jednotkami k hádce
a k fyzickému napadení, ke zranění nedošlo – na místě již klid, kvalifikováno jako
podezření z přestupku proti občanskému
soužití;
n 3. 10. v nočních hodinách u vstupních
dveří do budovy MP Roztoky nalezena
krabice, ve které bylo uložené odrostlé kotě
– při kontrole kotěte nebylo zjištěno viditelné zranění, kotě bylo předáno do péče
MVDr. Punky v Libčicích, a pokud se nepřihlásí majitel kotěte, bude předáno Spolku na ochranu zvířat;
n 4. 10. v rámci hlídkové činnosti kontrolována v místě stanoviště kontejnerových nádob Na Sekeře v ulici Lidická osoba, která
ukládala odpad mimo nádoby na tříděný
odpad – kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti veřejnému pořádku, vyřešeno na místě blokovou pokutou v příkazním řízení na místě;
n 5. 10. oznámeno poškození skleněné výplně vstupních dveří do bytového domu
v ulici Masarykova – zjištěna podezřelá
osoba, přestupek proti majetku vyřešen

uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě;
n 6. 10. v rámci hlídkové činnosti zjištěna
na komunikaci silnice II/242 v k. o. Roztoky (směr Velké Přílepy) přejetá srna – odstraněna z komunikace, vyrozuměn člen
mysliveckého sdružení, který si uhynulou
srnu převzal;
n 8. 10. oznámeno vloupání do společných
prostor dvou bytových domů v ulici Masarykova – hlídka na místo, na místo přivolána hlídka PČR Libčice, která si událost převzala;
n 8. 10. oznámeno odcizení sedla z uzamčeného jízdního kola v prostoru nádraží ČD
Roztoky – kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku;
n 8. 10. oznámen pokus o vloupání do bytového domu v ulici Chelčického – na místě zjištěny poškozené vchodové dveře v oblasti zámku, do objektu se však pachatel
vzhledem k bezpečnostní vložce nedostal;
n 8. 10. oznámeno násilné vniknutí do společných prostor bytového domu v ulici
Jungmannova;
n 8. 10. ve večerních hodinách oznámen
nález finanční hotovosti v ulici Přemyslovská – hlídka na místo, na místě převzala
od oznamovatele nalezenou finanční hotovost, tato uložena na MP Roztoky jako nález, zveřejněno na webových stránkách MP
Roztoky, města Roztoky a Facebooku –
skupina Roztoky;
n 9. 10. oznámena cestou PČR krádež zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí
s tím, že podezřelá osoba byla zadržena
ochrankou prodejny – zjištěno, že si podezřelá osoba měla z regálu vzít zboží, které
na pokladně neuhradila, poté byla  ➔
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zadržena ochrankou prodejny, se spácháním krádeže podezřelá osoba nesouhlasila,
kvalifikováno a šetřeno jako podezření
z přestupku proti majetku, bude oznámeno
příslušnému správnímu orgánu k projednání;
n 9. 10. ve večerních hodinách ve schránce
důvěry MP Roztoky nalezena peněženka
obsahující Lítačku – zjištěn majitel, kterému byla nalezená Lítačka předána, majitel
by touto cestou chtěl poděkovat poctivému
nálezci;
n 10. 10. oznámeno ujetí od BČS MOL
v Přílepské ulici bez zaplacení za natankované pohonné hmoty – zadokumentováno,
provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěn provozovatel vozidla, tento vyzván
k podání vysvětlení, kvalifikováno a šetřeno
jako podezření z přestupku proti majetku;
n 12. 10. oznámeno napadení mezi partnery v bytě domu v ulici Havlíčkova – v době
příjezdu hlídky na místě již klid, zjištěno,
že došlo k fyzickému napadení oznamovatelky ze strany jejího partnera, ke zranění
nedošlo, lékařské ošetření nevyžadováno,
na místo též hlídka PČR Libčice, která si
událost převzala;
n 12. 10. oznámena krádež dětské bundy
odložené v šatně u školní jídelny v ZŠ
Zdeňky Braunerové v Roztokách – zadokumentováno a šetřeno jako podezření
z přestupku proti majetku, provedeno
místní pátrání po odcizené bundě dle získaného popisu s negativním výsledkem;
n 13. 10. oznámeno vloupání do sklepních
kójí bytového domu v ulici Vidimova –
na místě nezjištěny zjevné známky po násilném vniknutí do společných prostor bytového domu, uvnitř bytového domu zjištěno
vloupání do tří sklepních kójí, kdy z jedné
z kójí bylo odcizeno dámské horské jízdní
kolo zn. Author, na místo přivolána hlídka
PČR Libčice, která si událost převzala;
n 15. 10. oznámen nález osvědčení o registraci vozidla na chodníku v ulici Masarykova – uloženo na MP Roztoky jako nález,
téhož dne zjištěn provozovatel vozidla,
tomu nalezené osvědčení předáno, provozovatel vozidla by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci;
n 15. 10. v rámci hlídkové činnosti zjištěno
na okraji komunikace ulice Zahradní odstavená vozidla tov. zn. Ford Focus a Kia
Sportage, nesplňující podmínky provozu
na pozemních komunikacích, na vozidla
vylepena výzva k nápravě nebo odstranění
vozidla z pozemní komunikace, zjištěni
provozovatelé vozidel, jimž byla výzva rovněž zaslána, oznámeno Silničně správnímu
úřadu při MÚ Roztoky;
n 16. 10. oznámen nález věcí na parkovišti
u Tesca v Lidické ulici – nalezené věci ulo-

8

ženy na MP Roztoky jako nález, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky
a města Roztoky;
n 18. 10. oznámena krádež zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že podezřelá osoba byla zadržena ochrankou
prodejny – zjištěno, že podezřelá osoba si
vzala zboží z regálu, uložila do batohu
a prošla přes pokladny, aniž by toto zboží
zaplatila, u východu byla zadržena ochrankou prodejny, ke krádeži se doznala, vyřešeno s podezřelou osobou uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě;
n 18. 10. oznámena krádež zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že podezřelá osoba byla zadržena ochrankou
prodejny – podezřelá osoba si vzala zboží
z regálu, uložila si ho pod kabát a prošla
přes pokladny, aniž by zboží zaplatila,
u východu byla zadržena ochrankou prodejny, ke krádeži se doznala, kvalifikováno
a šetřeno jako podezření z přestupku proti
majetku, vyřešeno uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě;
n 19. 10. v rámci hlídkové činnosti nalezen
v prostoru louky u přívozu v ulici Vltavská
mobilní telefon zn. UleFone, černé barvy,
který je rozbitý, bez SIM karty – nalezený
telefon uložen na MP Roztoky jako nález,
zveřejněno na webových stránkách MP
Roztoky, města Roztoky;
n 19. 10. v rámci hlídkové činnosti kontrolována u kontejnerových nádob Na Sekeře
v ulici Lidická osoba, která ukládala odpad
mimo nádoby na tříděný odpad – kvalifikováno jako podezření z přestupku proti
veřejnému pořádku, vyřešeno na místě
blokovou pokutou v příkazním řízení;
n 19. 10. ve večerních hodinách oznámeno
narušení občanského soužití mezi druhem
a družkou v bytě bytového domu v ulici
Havlíčkova – na místě zjištěno, že došlo
k hádce, k napadení mezi osobami nedošlo, kvalifikováno a šetřeno jako podezření
z přestupku proti občanskému soužití, který byl spáchán mezi osobami blízkými
(druh – družka), u něhož k zahájení řízení
je potřeba souhlas osoby přímo postižené
spácháním přestupku;
n 20. 10. v rámci hlídkové činnosti zjištěno
v ulici Najdrova odstavené vozidlo tov. zn.
Chrysler PT Cruiser, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích
– na vozidlo vylepena výzva k nápravě
nebo odstranění vozidla z pozemní komunikace, zjištěn provozovatel vozidla, tomuto zaslána také výzva, oznámeno Silničně
správnímu úřadu při MÚ Roztoky;
n 20. 10. oznámeno porušení nařízení vlády o povinnosti nošení ochranných prostředků zakrývajících dýchací cesty v uzavřených prostorech, a to konkrétně

v prodejně Albert na Tyršově náměstí –
provedeno místní pátrání v okolí prodejny
dle získaného popisu s negativním výsledkem, šetřeno jako podezření z přestupku,
vyžádán kamerový záznam z prostor prodejny Albert;
n 26. 10. oznámen nález dokladů na Tyršově náměstí – nalezené doklady uloženy
na MP jako nález, zjištěna majitelka, tato
vyrozuměna, téhož dne majitelce předány
nalezené doklady, majitelka by touto cestou chtěla poděkovat poctivému nálezci;
n 26. 10. oznámeno narušení občanského
soužití mezi sousedy v bytovém domě
v ulici Masarykova – na místě již klid, kvalifikováno jako podezření z přestupku proti občanskému soužití, oznámeno příslušnému správnímu orgánu k projednání
přestupku;
n 29. 10. oznámeno ujetí od BČS MOL
v Přílepské ulici bez uhrazení částky za natankované palivo – v evidenci vozidel zjištěna provozovatelka vozidla, tato kontaktována, dlužnou částku za natankované
palivo uhradila;
n 29. 10. v nočních hodinách oznámeno
poškození skleněné výplně vstupních dveří
do domu v ulici Masarykova – provedeným šetřením zjištěna podezřelá osoba,
šetřeno jako podezření z přestupku proti
majetku.
Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky
můžete nalézt na webových stránkách MP
Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.
Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí,
obraťte se prosím buď osobní návštěvou,
nebo telefonicky na Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 974 866 400) nebo
na Městskou policii Roztoky (tel.
602 666 458, 730 511 988 nebo 220 910 468,
popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz). Děkujeme předem za spolupráci.
Závěrem bych chtěl uvést, že strážníci
MP Roztoky v rámci své hlídkové činnosti
kontrolují dodržování vládních nařízení,
vydaných v souvislosti s šířením covidu-19. Chci vás proto požádat, dodržujte
tato mimořádná opatření, abychom tuto
nelehkou situaci společně zvládli, buďme
k sobě ohleduplní a chovejme se zodpovědně. Pokud je to jen trochu možné, zůstaňte doma.
Jménem kolektivu MP Roztoky přeji
všem pevné zdraví a věřím, že tuto nelehkou situaci všichni zvládneme. 
l
Petr Vevera
ved. str. MP Roztoky
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První svobodné volby do městského zastupitelstva

foto: P. Kříž

Před 30 lety, 24. listopadu 1990, se uskutečnily první
demokratické volby do zastupitelstev obcí a měst. Dovršil
se tak proces systémové změny řízení a správy státu
z direktivního na demokratický.

Nově zvolený starosta Jan Chytil přijímá gratulaci
od místostarosty Petra Třísky, v pozadí Václav Majer

Byl zrušen třístupňový model národních
výborů (místní–městské NV, okresní NV,
krajské NV), který v republice platil v různých variantách od konce 2. světové války.
Byl schválen zákon ČNR č. 294/1990 Sb.,
o samosprávě obcí, navazující na tradici
obecního zřízení, jak fungovalo do roku
1939. Okresní a krajské samosprávné volené orgány zcela zanikly.

Nejsou volby jako „volby“

Před listopadem 1989 spravovaly obce Národní výbory, složené z místních poslanců,
kteří byli (formálně) voleni v jednomandátových obvodech, resp. nominováni
na kandidátku na základě usnesení příslušného městského (regionálního) výboru
KSČ. Roztoky měly v roce 1989 63 poslanců MěNV (z toho 29 bylo členy KSČ), tedy
trojnásobek dnešního počtu. V ONV Praha-západ zastupovalo naše město 6 poslanců. Pokud nějaký poslanec odstoupil nebo
zemřel, konaly se doplňovací volby. O volbě v dnešním slova smyslu ale nelze hovořit, protože žádný kandidát neměl protikandidáta a nešlo o otevřenou soutěž
volebních stran. Volila se vždy jediná, tzv.
jednotná kandidátka Národní fronty.

Roztoky na podzim 1990

1. září nastoupily do nemocnice v Tichém
údolí řádové sestry, které tam působily
současně s civilními zdravotními sestrami. Bohužel se časem ukázalo, že spolupráce řádových a civilních sester příliš nefunguje.
Rada MěNV rozhodla o vypracování
územního plánu města Roztoky, tedy základního dokumentu vymezujícího rozsah
a strukturu budoucího rozvoje obce. Pří-
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pravné práce sice již probíhaly 15 let, ale
bez viditelného výsledku. Práce byla nyní
svěřena čtveřici architektů: M. Vavřínovi,
O. Vavřínové, T. Turkovi a specialistovi
na územní plánování P. Durdíkovi.
Na počest státního svátku 28. října se
uskutečnila slavnost u pomníku padlých
a ekumenická bohoslužba koncelebrovaná
J. Kučerovou a J. Paďourem. Po jejím skončení byla na Školním náměstí (tehdy ještě
Zd. Nejedlého) zasazena pamětní lípa (dosud tam, i když neoznačena, roste).
Bohužel se také rozhořel i prudký spor
mezi „starým a novým“ Sokolem. Na jedné
straně stála Sokolská jednota vzešlá
z transformace z TJ Slovan Roztoky,
na straně druhé „staří“ sokolové, obnovovatelé sokolské myšlenky navazující
na předúnorovou tradici. Do značné míry
šlo o generační konflikt, který byl vyřešen
až v polovině dalšího roku sloučením obou
tělocvičných jednot.

Kandidovat ve volbách
bylo věcí cti a prestiže
Své kandidátky na podzim roku 1990 zaregistrovaly v Roztokách 4 volební strany
a dva samostatní kandidáti, Ing. Karel Ryšán a Miloš Hrubec. Kandidovalo Občanské fórum, Klub podnikatelů, Demokratický blok (ČSL+ČSS) a Komunistická strana
Československa (KSČS). Zažívali jsme
i volební kampaň, která nebyla prosta útoků a nevraživosti. Prezident Havel nás
ve svém projevu před volbami v hovorech
z Lán nabádal: „Věřím, že nyní zvítězí
v každém z nás rozum, slušnost a tolerance
nad řevnivostí, sobectvím a nesnášenlivostí.“ Volební leták OF reflektuje zjitřenou
situaci: „… mnoho lidí má potřebu vykřičet ze sebe to, co v nich po léta svíral strach.
Je mnoho špíny, kterou dřív nebylo pod
skořápkou vidět“.
Když dnes s odstupem 30 let nahlížím
do volebního programu roztockého OF, je
překvapující, že se ho podařilo splnit
prakticky ze 100 procent, ovšem nikoli
za čtyři roky, ale spíše za deset, v některých případech až za dvacet let perné práce. Jediné, co se nepodařilo, je zřízení trvalé policejní stanice v Roztokách, což
do značné míry dnes supluje 10 strážníků
městské policie.

Roztoky v roce „nula“

Stav našeho města nebyl v roce 1990 dobrý, a to nejen po vizuální stránce. Město
nemělo kam ukládat komunální odpad,
čistírna odpadních vod byla za svojí životností, centrum města bylo od 20. let nedostavěno, nebylo zde jediné větší nákupní
středisko, soukromé živnosti až na pár výjimek neexistovaly, do Prahy se jezdilo
po staré silnici přes často porouchané
šraňky, penicilínka a městská ČOV odporně páchly, v obci nebyl (až na jednu
ulici) zaveden plyn, ztráty v děravé vodovodní sítí byly přes 30 procent, stav památného kostela na Levém Hradci, včetně
vzácných fresek, byl zoufalý. Nad městem
visel Damoklův meč výstavby dálničního
obchvatu Prahy, tehdy pod označením H1,
který měl nemilosrdně (v oblasti Solník
a Panenské I) přetnout město vejpůl. Riziko zvyšoval fakt, že město nemělo platný
územní plán, tedy vlastně žádná pravidla
další výstavby.

Přesvědčivé vítězství OF

Volební účast byla v Roztokách z dnešního
hlediska neskutečně vysoká – 77, 71 procenta!
Volby skončily drtivým vítězstvím
Občanského fóra, které získalo 59,4 procenta hlasů a 13 mandátů. Klub podnikatelů dostal 18 procent a získal 4 mandáty, KSČS dva mandáty, Demokratický
blok (ČSL+ČSS) 1 mandát a uspěl i nezávislý kandidát Karel Ryšán. Pokud by
nebyl zaveden přepočet získaných hlasů
na mandáty preferující slabší strany, pak
by OF získalo 20 mandátů + 1 mandát
K. Ryšán.
V prvních demokratických volbách
v Roztokách byli zvoleni tito zastupitelé:
Petr Tříska, Václav Majer, Zdeněk Záhoř,
Vojtěch Sedláček, Olga Brajerová, Tomáš
Novotný, Jan Zoubek, Jan Chytil, Jan Kaplan, Ivo Svoboda, Martin Štifter, Marie Nadrchalová, František Marek (všichni OF),
Josef Zima, Jan Richter, Jindra Prachařová
a Iva Gallová (všichni Klub podnikatelů),
Milan Štochel a Marcela Jungwirthová
za KSČS, Marie Dittrichová (Demokratický blok) a Karel Ryšán.
Kvůli volební matematice neprošel
do zastupitelstva Miloš Hrubec, přestože
získal 980 hlasů, tedy daleko více než 6 dalších zvolených zastupitelů kandidujících
na plných kandidátkách.
Ve volbách se projevila, celkem pochopitelně, podpora kandidátů – starousedlíků
oproti „přistěhovalým“. Zafungovaly  ➔
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také poprvé preferenční hlasy, které přeházely navržené pořadí na kandidátce.
Vítězné OF sice mohlo sestavit jednobarevnou sedmičlennou radu, ale rozhodlo
se o moc podělit s Klubem podnikatelů.
OF tak mělo 5 radních, včetně starosty
a zástupce starosty, Klub pak 2 radní.
Starostou města byl na ustavujícím zasedání 4. prosince zvolen tajnou volbou devětatřicetiletý Jan Chytil, místostarostou
sedmačtyřicetiletý Petr Tříska, který
od července vykonával funkci uvolněného
předsedy MěNV a ve volbách získal nejvyšší počet preferenčních hlasů.
Při volbě starosty a místostarosty bylo
přihlédnuto i k odstředivým tendencím
Žalova, takže starosta byl z Roztok a jeho
zástupce ze Žalova. Dalšími členy Rady
byli zvoleni: M. Štifter, I. Gallová, J. Prachařová, Zd. Záhoř a J. Kaplan.

foto: P. Kříž

Nová městská rada

Sázení pamětní lípy u pomníku padlých na Školním
náměstí 27. 10. 1990

Labutí píseň Občanského fóra

Občanské fórum slavilo výrazné vítězství
nejen v Roztokách, ale i v okrese Praha-západ a vlastně v celé republice. Nad tímto velkým úspěchem se však již začala stahovat mračna rozkolu. Ještě v únoru 1991
došlo na mimořádném republikovém sněmu k pokusu odstředivé tendence (a osobní ambice) s podporou prezidenta V. Hav-

la zkrotit, rozdělení na dvě názorové
frakce o několik měsíců později – na Občanskou demokratickou stranu a Občanské hnutí – již ale nešlo zabránit. V Roztokách došlo k rozkolu až o dva roky
později, a to ani ne tak po politické linii,
jako spíše v rovině názorové a lidské. Ještě
rok po volbách řídila roztocké OF jeho
27členná Rada (mluvčí Z. Bezděk, S. Boloňský, M. Marková), v září 1991 pak manažerské otěže převzal nově založený Klub
poslanců OF v MěZ, jehož předsedou byl
zvolen Jan Zoubek.
l


Stanislav Boloňský
zmocněnec volební
strany OF v roce 1990

První svobodné volby 1990
Hlavním tématem tohoto měsíce jsou první svobodné volby
v roce 1990 v Roztokách. Toto téma je pro mého kolegu
Stanislava Boloňského velmi blízké a události této doby
vám popíše velmi erudovaně, a proto druhý podobný článek
by byl jen ztrátou mého času a vašeho zájmu. Proto mě
napadlo, že by nebylo od věci připomenout spíše několik
události okolo volebního klání v našem hlavním městě, které
je s námi úzce spjato a kde se toho událo opravdu hodně.
Ostatně obrovské nadšení, radost a euforie, které provázely
první svobodné volby, byly společné pro Prahu i Roztoky
a celou naši republiku.

Krev na Staroměstském
náměstí
Volby se konaly po volbě prezidenta, kterého zvolilo Národní shromáždění na konci
roku 1989 a kterým se stal celým národem
milovaný Václav Havel. Prezident, na kterého jsme mohli být hrdi a který tyto volby
označil za vítězství svobody a demokracie.
Týden před volbami se ovšem mladá demokracie otřásla v základech. Výbuch nastražené trhaviny na Staroměstském náměstí v Praze zranil osmnáct lidí.
A pachatel zůstává neznámý i po třiceti letech.
Prvním svobodným volbám předcházela
také řada politických afér. Jedna z nich je
obvinění předsedy lidovců Josefa Bartončíka ze spolupráce se Státní bezpečností
náměstkem ministra vnitra Janem Rumlem, což se zřejmě výrazně odrazilo na vo-
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lebním výsledku. V čele strany pak Bartoníčka vystřídal Josef Lux.

Volili téměř všichni občané

Češi a Slováci v červnu před třiceti lety
zatím nezapomněli na navyklou povinnost z minulého režimu chodit k volbám.
Za Gustava Husáka chodilo k volbám
99 procent voličů. Prvních svobodných
voleb v roce 1990 se ještě zúčastnilo necelých 97 procent voličů. Federálními volebními vítězi se stalo Občanské fórum
a slovenská Verejnosť proti násiliu, tedy
hnutí spojená s listopadovou revolucí
v roce 1989. OF se mohla pyšnit na své
kandidátce předáky revoluce z řad občanských aktivistů a umělců od Václava
Klause a Miloše Zemana až po Rudolfa
Hrušínského a Vladimíra Mišíka. Všichni
čtyři také ve volbách uspěli. Václav Klaus
využil své obliby u žen a v mnohých měs-

tech se objevily plakáty s heslem: „Ženy
volí Klause“. A na dotaz Volebních novin
OF, co by Klaus vzkázal ženám, tehdejší
ministr financí odpověděl: „Aby mne volily.“
Do českého parlamentu prošly pouze
čtyři strany, kromě již jmenovaných to
byl překvapivě také politický projekt
moravských separatistů Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnost
pro Moravu a Slezsko. Neprošla ani obnovená Sociální demokracie. Bez úspěchu skončila i nově ustavená Strana zelených, která rozdávala letáky s heslem:
„Co chtějí Zelení? Zdravý vzduch, čistou vodu, dobré potraviny a 5 až 8 let
života navíc pro všechny“. V naší pivní
zemi zcela propadla i Strana přátel
piva.

Havel o budoucnosti
komunistů
Třináctiprocentní úspěch komunistů byl
hodnocen různě. Prezident Václav Havel,
jemuž řada politiků ještě dlouhá léta po listopadu 1989 vyčítala, že komunistickou
stranu nezakázal, se snažil o optimistický
pohled: „Jsem rád, že se komunistická strana dostala do parlamentu, protože se domnívám, že bude-li se ocitat na demokratickém jevišti ve světě reflektorů upřených
na ni jakožto na stranu zastoupenou v zastupitelském sboru, bude to lepší, než kdyby byla zahnána do mimoparlamentní exi-
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stence. Domnívám se, že to bude mít na ni
terapeutický vliv.“

Volební prohibice

A ještě jedna kuriozita. První svobodné
volby po listopadu 1989 byly zároveň posledními volbami, při kterých stát vyhlásil
prohibici. S tou začal původně prezident
Tomáš Garrigue Masaryk, o němž bylo
známo, že národ neustále odrazoval od al-

koholu. Sám zdůrazňoval, že kořalku nikdy neokusil a od svých padesáti let se nedotkl ani piva a vína.
Prodej alkoholu včetně piva byl zakázán
i při všech nesvobodných volbách v éře socialismu. A tento zvyk byl kupodivu zachován i při prvních svobodných volbách,
tentokrát však mohl být kritizován, aniž by
občan riskoval, že bude perzekuován.
Těmto volbám se podařilo to, čeho nedo-

Volby 2020
Dovolte, vážení spoluobčané, krátké ohlédnutí za volbami,
které máme za sebou. Když jsem šel volit 3. 10. tohoto
roku, cítil jsem se šťastný a ve slavnostní náladě (byť jsem
šel sportovně oblečený a bez kravaty). Vzpomněl jsem si,
jak nás nutili chodit k volbám v minulých časech a zvolit
kandidáty Národní fronty 100 procenty hlasů. Užíval jsem si
ten rozdíl, který dovedou pochopit asi jen pamětníci.
Měl jsem radost, že dnes jdeme k volbám
a máme z čeho volit, nikdo nás nenutí,
a tak mnoho lidí nevolí a pak jenom nadává, jak je stát špatně veden. I když volby
nedopadly úplně tak, jak jsem si přál, sle-

doval jsem náladu a výsledky celkem spokojeně. Tak to v demokracii chodí.
Moji radost kalí ovšem fakt, že volby
provází vulgarita, rány pod pás, někdy nenávist, často vypočítavost a všeobecně ře-

sáhlo ani bombardování za druhé světové
války, a to, že v Plzni vyschl proud piva,
kterým je toto město proslulé po celém
l
světě. 
Eva Sodomová
zastupitelka za Cestu pro
město

čeno: nesportovní chování. Útěchou nemůže být, že u našeho velkého vzoru USA
a jiných států je to ještě mnohem horší.
Situaci přispívají sociální sítě i sdělovací
prostředky. Myslím, že to není správné,
protože tato cesta vedla v minulosti ke vzestupu totalitních režimů (jak se demokraticky prosadili nacisté, nebo později u nás
KSČ? – vulgarita, hrubost, demagogie).
Žádná společnost není proti úpadku
imunní, i kdyby si to namlouvala sebevíc.
Špatné myšlenky asi číhají v každém z nás
a není dobré jim dávat zelenou, byť jen
na chvíli.
Věřím, že v Roztokách to bude dobrý! 
l

Martin Štifter
inzerce

listopad 2020
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HISTORIE MĚSTA

Osudová Bílá hora
Jsou jubilea, která se neslaví, ale jejich připomenutí, bez
sentimentu a přikrašlování, je pro historické vědomí
společnosti důležité.

kde pak 13. listopadu byla podepsána úplná kapitulace konfederace Českého království.
Praha pak zažila velké drancování a loupení, a to žoldnéři obou armád. Maxmilián
Bavorský prý do Bavor odvezl 150 vozů kořisti.

Roztoky za stavovského
povstání

Válečník na Levém Hradci, ilustrace z knihy V. Beneše Třebízského Levohradecká povídka a jiné prózy, Praha, 1957

Dne 8. listopadu uplynulo již 400 let od bitvy na Bílé hoře, která je součástí národní
mytologie jako symbol fatální porážky
a ponížení.
Toto nepříliš urputné válečné střetnutí
bylo neslavným završením českého stavovského povstání 1618–1620. Špatně placené žoldnéřské vojsko českých (též uherských a rakouských) protestantských
stavů, sesbírané po celé Evropě, zde podlehlo koaliční armádě Katolické ligy Maxmiliána Bavorského a císařských pluků
Ferdinanda II. Štýrského – Habsburského
pod velením hraběte Karla Bonaventury
Buquoye.

Průběh bitvy

Koaliční armáda věrná císaři Ferdinandovi byla početnější, ale současně znavena
dlouhým pochodem od Rakovníka, kde
ještě dva dny předtím probíhala několikadenní nerozhodná vojenská šarvátka se
stavovskými vojsky. Vojsko českých stavů
dorazilo před Prahu o den dříve, ale zase
strádalo špatným zásobováním. Mohlo
však těžit z výhody lepšího strategického
postavení na návrší u letohrádku Hvězda.
Tato nesporná výhoda však byla promarněna špatnou taktikou, vyplývající z nekoordinovaného velení a z malé motivace
žoldnéřů, kteří poslední žold dostali v polovině září. „Zimní král“, kurfiřt Fridrich
Falcký, se bitvy vůbec nezúčastnil, mnozí
vojáci již po prvním střetu z bojiště utíkali,
například uherská jízda pod tlakem pol-
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ských kozáků zahynula na útěku ve vlnách
Vltavy. Nejprudší bitva se odehrála – jak
jsme se učili již na základní škole – u letohrádku Hvězda, kde byli v obklíčení pobiti
hrdinní „Moravané“. Skutečnost je ovšem
taková, že šlo o německé lancknechty
(profesionální žoldnéře) moravského pluku hraběte Jindřicha Šlika a hornorakouskou pěchotu, zatímco výmarský (záložní)
pluk do boje prakticky nezasáhl.
Po dvouhodinové bitvě bylo po všem.
Na bojišti zůstalo několik set, maximálně
1 000 císařských a kolem 2 000 pobitých
stavovských vojáků. Mnoho jich však bylo
zabito na útěku, takže ztráty vojsk protestantských stavů mohly být až dvojnásobné
(odhady počtu obětí se různí).

Kdo uteče, ten vyhraje?

Přestože prohraná bitva ještě nemusela
znamenat prohranou válku, mohla pokračovat před pevnými hradbami pražských
měst, poražení a demoralizovaní žoldnéři
na nic nečekali a urychleně hledali cestu
do bezpečí. Jak poznamenal dobový pozorovatel z tábora stavovských: „ … všude
zmatky, Augiášův chlév, velitelé vojsk nesvorní, řevniví, vojsko znemravněné, zkažené.“ Výzvy velitele k obraně hradeb prý
uposlechlo jen 6(!) vojáků. Stejně se zachoval i mladý vzdorokrál Fridrich Falcký,
který se svou rodinou a dvorem urychleně
opustil hlavní město království do exilu.
Tím byl dovršen nečekaný triumf vítězů,
kteří 9. listopadu vtrhli do nehájené Prahy,

Tvrz Roztoky s poplužním dvorem a vsí
roztockou vlastnil v době bělohorské vladycký rod Boryňů ze Lhoty. Roztocké zboží
koupil rytíř David Boryně ze Lhoty a na Míkovicích již v roce 1565. Po jeho smrti
v roce 1591, k níž došlo patrně následkem
rozsáhlých zranění při přepadení tvrze
v roce předcházejícím, přešel veškerý majetek na jeho dva syny, Václava a Jana. Ti se
rozdělili tak, že Jan Boryně obdržel Míkovice a Václav s přilehlými vesnicemi a osadami Roztoky. Na konci 16. století však byl
Václav Boryně donucen postoupit za úplatu
(Levý) Hradec, Řež a Husinec svatojiřskému klášteru. Místo toho zakoupil Lichoceves, Klíčany a Hoštice, později i Ctěnice
a Vinoř a část Statenic. V době před stavovským povstáním nabyl jeho nemovitý majetek největšího rozsahu. Nešťastné politické
rozhodnutí však učinil jeho syn David Boryně (ml.), který se v době povstání proti
císaři Ferdinandovi přidal na stranu protestanských rebelů. Po bitvě na Bílé hoře mu
bylo jeho jmění z jedné pětiny zkonfiskováno, když od úplné katastrofy ho ochránila
všeobecná amnestie císaře Ferdinanda
v roce 1622. Nakonec však byl v roce 1623
donucen Roztoky prodat císařskému místodržiteli knížeti Karlu I. z Lichtenštejna
(1569–1627), hlavnímu režiséru pomsty
na české vzpurné šlechtě (i sám císař se
údajně zdráhal podepsat drakonické hrdelní tresty a brutální konfiskace, z 51 navržených hrdelních trestů podepsal 28 – pozn.
1). Prodejní cena 60 000 kop míšeňských
grošů nebyla špatná, ale ani tak vysoká, aby
vyřešila všechny Davidovy dluhy, které
vznikly za povstání. Časem se však ukázalo,
že vynucený prodej Lichtenštejnovi nebyl
pro Boryněho zcela nevýhodný, protože
roztocké zboží, včetně zámku, v průběhu
následující třicetileté války značně utrpělo.
Je však také třeba dodat, že došlo ke znehodnocení mince (na němž se podílel
i Lichtenštejn) a v důsledku toho v roce
1623 ke státnímu bankrotu.
Mocný rod Lichtenštejnů držel Roztoky
až do roku 1803, kdy je kníže Alois Josef
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prodal za 200 000 zlatých právníkům
prof. Josefu Maderovi a Josefu Löhnerovi.
Pozn. 1)
V poslední době dochází u některých historiků k revizi názoru na roli Karla z Lichtenštejna a za hlavního strůjce pomsty na protestantské šlechtě označují naopak císaře
Ferdinanda II.

Tuchoměřice sídlem jezuitů

V sousedství roztockého panství prosperovalo rozlehlé panství tuchoměřické. V období počátku stavovského povstání vlastnil
Tuchoměřice s Kněžívkou, Velkými a Malými Číčovicemi Ota Jindřich z Vartenberka,
který byl proslulý svou dobrodružnou a násilnickou povahou. Zúčastnil se také defenestrace královských místodržících z oken
Pražského hradu. Roku 1619 zřejmě účelově pojal za manželku Elišku Kateřinu Smiřickou (kterou osvobodil z vězení, kde byla
předtím 12 let zadržována), aby tak dosáhl

na obrovský majetek rodu Smiřických
s centrem v Jičíně. V soudním sporu o tento
majetek však byl spolu se svou manželkou
neúspěšný a situace vyvrcholila známým
tragickým incidentem, kdy Eliška, patrně
neopatrností, vyhodila jičínský zámek
do povětří. Zahynulo zde tehdy kolem čtyřiceti osob.
Ota Jindřich byl následně uvězněn, ale
podařilo se mu z vězení uprchnout a uchýlit se do Saska. Po bělohorské porážce se
vrátil do Čech, přestoupil ke katolické víře,
dosáhl omilostnění a již 6. září 1621 uzavřel
smlouvu o prodeji tuchoměřického panství
s rektorem jezuitské koleje u sv. Klimenta
na Starém Městě pražském za 36 000 kop
grošů míšeňských. Tento pragmatický konvertita se poté odstěhoval na své severočeské panství v Markvarticích u Děčína. Zde si
však počínal tak bezohledně vůči poddaným, že ti se vzbouřili a v roce 1625 ho
i s jeho třetí ženou ubili.

Tuchoměřice se staly na 150 let významným sídlem jezuitů, kteří vlastnili i sousední Přední a Zadní Kopaninu a Nebušice.
V roce 1645 přikoupili Středokluky a o několik let později získali odkazem Bořity
z Martinic hrad i ves Okoř, posléze získali
Libochovičky a osadu Hole. Tereziánský
katastr z poloviny 17. století ještě uvádí
v majetku jezuitů Letky, Řeporyje, Zmrzlík, Novou Ves u Butovic, Zlíchov a Košíře.
Vznikla zde rozsáhlá doména významně
určující tvář zdejšího kraje. V roce 1773,
kdy byl jezuitský řád zrušen, pobývali
v Tuchoměřicích jen 4 řeholníci.
l

Stanislav Boloňský

Zdroj:
Klučina Petr: Třicetiletá válka, obraz doby 1618–1648,
Paseka, 2000
Boloňský S., Hrabánek V., Slavíková V.: Historie roztocké
vodní tvrze, in: Roztoky očima staletí, I. díl, 2011
Čornejová Ivana: Tuchoměřice za panství jezuitů, in
Tuchoměřice od nejstarších dob k dnešku, 2001

Braunerová,

tentokrát Augusta Anna Karolina
Dne 18. října jsme si připomněli 130. výročí úmrtí další
významné ženy z rodiny Braunerových, Augusty, rozené
Neumannové (1817–1890).
Po matce pocházela ze šlechtického rodu
Sebenarz von Herrenfels, kromě němčiny
a francouzštiny zvládala i dobrou češtinu
(svým dcerám přidala ještě angličtinu
a ruštinu). Augustin otec Karl Augustin
Neumann (6. 4. 1771 – 10. 2. 1866), c. k.
guberniální komerční rada, přišel do Čech
ze Saska, byl profesorem chemie na pražské polytechnice. Dne 3. 3. 1851 se Augusta
Neumannová provdala v Praze za právníka
a politika Františka Augusta Braunera,
za svědka jim šel František Palacký. V pražském bytě Braunerovi pořádali domácí divadelní představení, večírky v duchu českých salonů, kde se setkávali literáti
a umělci nejen z Čech, ale též Rusové nebo
Francouzi. Jejich blízkými přáteli byli Riegrovi, Náprstkovi nebo Villaniovi. Augusta,
stejně jako později i její dcery, byla členkou
Amerického klubu dam, což byl první ženský spolek v českých zemích orientovaný
především na vzdělání.
Braunerovi vychovávali čtyři děti, Augusta se plně věnovala rodině, zejména
oběma dcerám, kterým zároveň dopřávala
velmi demokratickou výchovu, cestovala
s nimi po evropských velkoměstech a seznamovala je se sbírkami světových galerií
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Akvarel Augusty Neumanové,
před 1851 (SM)

Augusta Braunerová, kolem 1870,
fotoateliér J. Tomáš (SM)

a muzeí. Ve mlýně v Roztokách, v rodinném letním sídle, trávily děti Braunerovy
s matkou prázdniny. Augusta, která také
sama malovala, učila obě dcery od dětství
kreslit. Ovlivnila tak nepřímo i Zdenku,
která se stala jednou z prvních profesionálních výtvarnic, matka ji doprovázela
na studijních cestách po Francii. Jen těžko
se ale smiřovala s její uměleckou profesí...
Augusta Braunerová onemocněla na podzim 1890 v Cayeux-sur-Mer, právě na jedné Zdenčině studijní cestě. Malířka dopra-

vila nemocnou matku do Paříže, kde přes
veškerou péči Augusta zemřela a dle přání
byla zpopelněna v krematoriu pařížského
hřbitova Père Lachaise. Byla teprve třetí
Češkou, která byla po smrti zpopelněna.
Protože žeh byl oficiálně povolen v Československu až v roce 1919, tento čin
způsobil v Čechách velký rozruch. Když
Anna a Zdenka přivezly urnu s matčinými ostatky z Paříže do Prahy, nastal
problém s jejich uložením. Dobový tisk
věnoval této kauze náležitou pozornost, ➔
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např. časopis Čech (27. 10. 1890) ostře žádal, aby takové osobě byla odepřena církevní asistence, a církevní úřady se podle toho
řídily. Rodina musela sama zavézt urnu

na vyšehradský hřbitov a uložit ji do země
bez obřadů. Za přítomnosti mnoha přátel
z uměleckého světa promluvil Vojta Náprstek: Vzácná občanka, jejíž pozůstatky kla-

deme k věčnému odpočinku, byla po celý
svůj život nadšena pro nejušlechtilejší ideály
a pro veškerý pokrok lidu vůbec a svého národa zvlášť…
Pokusy o legalizaci žehu u nás probíhaly
již od roku 1899, v roce 1909 byl založen
spolek Krematorium, jehož prvním předsedou byl spisovatel a dramaturg Národního divadla Jaroslav Kvapil. Zhroucením
habsburského mocnářství padla i největší
zábrana ve snahách kremačního hnutí, totiž kategorické odmítání žehu jako možného pohřbívání v tuzemsku. Oficiálně byl
v Československu žeh povolen až roku
1919 („Lex Kvapil“), ale katolická církev se
proti těmto „pohanským zvykům“ dlouho
stavěla a výslovně zakazovala popel ukládat na svých hřbitovech a vystrojovat církevní pohřby zpopelněným. Už v roce
1936 soud rozhodl, že takové jednání je
nepřípustné, ale církev se nadále k žehu
stavěla odmítavě. Postoj změnila až
po druhé světové válce a k úplnému povolení pohřbívání žehem dospěla teprve
roku 1962.
l

Marcela Šášinková
Středočeské muzeum

inzerce

NÁVRHY A ÚPRAVY ZAHRAD
Tomáš Matoušek & Martin Zabranský
Tel: 608 327 421, 602 250 498
WWW.STROMECKYVANOCNI.CZ

Vás srdečně zve na již tradiční

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Z VLASTNÍ PLANTÁŽE

který se uskuteční od 28.11. do 23.12.2020*

Nabízíme: borovice lesní, borovice černá, smrk ztepilý, smrk pichlavý /stříbrný/,
jedle normandská, smrk pichlavý v kontejneru, jmelí.

Akce:

Prodejní místo: K Erzu 98, Tursko
Prodejní doba: Po  Pá: 10.0018.00
So  Ne: 10.0017.00

jedle od

390 Kč *

Info na: www.stromeckyvanocni.cz Tel: 602250498, 608327421
Těšíme se na setkání s Vámi Martin Zabranský a Tomáš Matoušek
* platí do vyprodání zásob
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Slavnost svěcení v Husově sboru
V pondělí 28. 9. 2020 na svátek sv. Václava proběhla v Husově sboru Církve
československé husitské duchovní slavnost, která se určitě zapíše do kroniky
našeho města.

Při slavnostní bohoslužbě, kterou vedl biskup pražské diecéze CČSH doc. ThDr. David Tonzar, Th.D., přijala kněžské svěcení
Mgr. Kristýna Ptáčková, která bude v brzké
době nástupkyní paní farářky Mgr. Jarmily
Kučerové. Bohoslužby a svěcení se zúčastnili zástupci CČSH, Husitské teologické
fakulty UK, vedení města Roztoky, věřící
náboženské obce Roztoky a další přátelé,
které si v Roztokách za krátkou dobu, co
zde žije, sestra Kristýna Ptáčková získala.

Odkaz na fotografie:
https://www.rajce.net/a16986363
28. 9. 2020 - Husův sbor CČSH Roztoky
– Jiří Macák – album na Rajčeti
jirimacak.rajce.idnes.cz
V příštích číslech Odrazu přineseme rozhovor s duchovní Jarmilou Kučerovou,
která pomalu předává svůj farářský úřad,
a s její následovnicí, duchovní Kristýnou
l
Ptáčkovou. 
Vladimíra Drdová
radní pro školství
a sociální věci

Akce v Husově sboru
Informujeme o akcích, které jsou naplánovány na následující období. Programy se
uskuteční/neuskuteční v souladu s vládními nařízeními. Sledujte nástěnku u vstupu
do Husova sboru nebo náš web na adrese
ccsh-roztoky.cz, kde budeme aktualizovat
informace o formě a provedení pořádaných akcí.
n Sobota 5. 12. – přijde Mikuláš s anděly,
mezi 16.00 a 18.00 si budou moci děti při-

cházet individuálně pro nadílku na zahradu Husova sboru
n Čtvrtek 24. 12. Štědrý den odpoledne
ve 14.00 – prohlídka betlémů a kostela, četba vánočního příběhu o narození Pána Ježíše Krista, koledy, Strom vánočních přání
a následné občerstvení
n Pátek 25. 12. v 9.00 Hod boží – slavnostní
vánoční bohoslužba
n Neděle 27. 12. v 9.00 – bohoslužba s poděkováním za uplynulý rok 2020

n Neděle

3. 1. 2021 v 9.00 – první bohoslužba v novém roce 2021
V této nelehké době nabízíme možnost
duchovního poradenství ve formě individuálních pastoračních rozhovorů, modliteb a sdílení. V Husově sboru jsme pro vás
k dispozici každý čtvrtek od 17.30 do 18.30
hodin či po předchozí domluvě i v jiný čas.
l

Kristýna Ptáčková

Šance pro neziskovky, školy i podnikatele
Téměř všechny peníze, které měly Přemyslovské střední Čechy vyčleněny pro
období 2014–2020 v Integrovaném regionálním operačním programu (bylo to
107 milionů korun) jsou už rozděleny, na poslední jarní výzvu zůstanou dva
nebo tři miliony. Zůstal nám ovšem velký balík peněz v Programu rozvoje
venkova (PRV), a to taky proto, že v roce 2019 nám bylo jakožto zdárně
čerpajícím přidáno dalších dvacet milionů. V šesté výzvě PRV v lednu 2021
se tak bude hrát skoro o třicet milionů korun.

Budou rozděleny do tří „fichí“ – část pro
zemědělské podnikatele (fiche 2), část pro
nezemědělské podnikatele (fiche 4) a zřejmě největší díl, minimálně 15 milionů, pro
obce a další žadatele ve fichi 6.
O co mohou žádat zemědělští podnikatelé, je vcelku jasné – vybavení, techniku,
stavby. Fiche pro nezemědělské podnikání
je zatím čerpána překvapivě málo, a přitom
ji mohou využít firmy pro vybavení zázemí,
kanceláře, techniku, stavební úpravy atd.
Mohou žádat řemeslníci, majitelé restaurací, poskytovatelé ubytování i další podnikatelé. Podpora je pro malé podniky 45 procent, limit způsobilých výdajů, z nichž se
podpora počítá, 5 milionů korun.
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Ve fichi 6 lze žádat o celou škálu oblastí –
například veřejná prostranství, vybavení
škol, stezky mimo zastavěné území, opravy
památek (mimo NKP), zázemí pro neziskovky (mimo sport). Žadatelem může být
ve všech oblastech obec, v některých také
školy nebo neziskové organizace. Limit
způsobilých výdajů je milion korun, dotace
80 procent, hodnocením jsou poreferovány menší projekty do půl milionu. Město
a organizace jím zřízené (školy) jsou znevýhodněny tím, že jedním z hodnocených
kritérií je poměr nákladů projektu k daňovým příjmům obce, což v případě „bohatých“ Roztok vychází špatně. Ale pokud by
nebyl převis žádostí, mohou uspět. A ne-

ziskovky mají pro své vybavení velikou
šanci uspět, i kdyby se žádostí sešlo víc, než
bude peněz k rozdělení.
Co je k žádosti potřeba? Přístup do Portálu farmáře, projektová dokumentace, je-li nezbytné stavební povolení, pak i tento
doklad s nabytím právní moci, rozpočet,
nejlépe v nějakém stavařském katalogu.
U žádostí z fiche 6 soulad se strategickým
plánem obce (i když žádá škola nebo neziskovka). A u projektů škol ještě soulad
s místním akčním plánem příslušné oblasti, u nás MAP Černošice.
Máte-li nějaký nápad, napište
na info@premyslovci.cz nebo zavolejte.
Kontakty najdete na www.premyslovci.cz,
kde jsou i Pravidla PRV 19.2.1 a další podrobnosti a instrukce pro žadatele. 
l
Jarda Huk
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Člověk míní, covid mění
Poté, co jsem odevzdal článek s blahopřáním třem milým
jubilantům, zmrazila mě nečekaná zpráva o úmrtí jednoho
z nich, JUDr. Zdeňka Záhoře. Bylo to k neuvěření, stejně jako
řada skvělých (ne)uvěřitelných historek, jichž byl Zdeněk
bezedná studnice. Přes svůj věk byl stále ještě v dobré
fyzické i duševní kondici. Ale je bohužel fakt, že 1. listopadu
od nás nevratně odešel do nové dimenze.
Nebýt zákeřného viru, oslavil by Zdeněk
Záhoř na konci listopadu 80. narozeniny.
Stejně jako dva další jubilanti patřil k významným osobnostem našeho města v polistopadovém období.
Byl dlouhá léta radním a také vykonával
velmi nevděčnou funkci předsedy přestupkové komise, tedy jakéhosi místního přestupkového soudce. Byl i jedním z kandidátů na starostu města v roce 1990, tuto
nominaci však se skromností sobě vlastní
nepřijal. Dodnes si pamatuji, jak jsem
s ním o tom za velmi specifických podmínek „jednal“, když jsme spolu plavali
na Ždáni přes dosti chladné Slapské jezero
(v tomto směru jsme byli o krok dále než
Prymula s Faltýnkem).
Jako správný právník měl dar naprosto
racionálního a jasného uvažování, ale měl
navíc specifický smysl pro humor, který
neztrácel ani v obtížných situacích. Dovolím si to ilustrovat na příhodě, jíž jsem byl
svědkem. Bylo krásné letní odpoledne, kdy
při otevřených oknech zasedala městská
rada. Náhle si někdo všiml, že pod okny
radnice stojí na střeše zaparkovaného auta
dvě kozy, aby lépe dosáhly na větve kvetoucí lípy. Ta zpráva nás dosti sarkasticky rozveselila, včetně Zdeňka. Ne však nadlouho,
neboť pan radní záhy zjistil, že jde o jeho
zbrusu nový vůz, na jehož střeše zanechávají kopýtka koziček nepřehlédnutelné

Pozvánka na padesátiny Z. Z. a J. Z. z roku 1990

a nesmazatelné stopy. Běžel rychle zvířata
odehnat, ale nezuřil, neposílal zvířata
i s majitelem do pekel, jak by asi učinil každý z nás. Vzal to naprosto sportovně a zařadil tento zážitek mezi své četné životní
historky.
Dalším jubilantem – osmdesátníkem je
Jan Zoubek, bývalý zastupitel, spolužák
Zdeňka Záhoře ze základky a jeho velký
kamarád.
K zálibám obou patřilo amatérské divadlo, nejprve v mládí Malé roztocké divadlo
(MARODI) a posléze loutkové divadélko
Kvítko, které i vlastníma rukama pomáhali
vybudovat. Současně v obou případech
platilo, že nezkazili žádnou legraci.
Hlavním těžištěm zájmu Jana Zoubka
byla posléze zejména práce v managemen-

tu VÚAB, kde měl na starosti investice
a provoz a patřil v roce 1992 do skupiny
pracovníků, kteří předložili (v rámci tzv.
velké privatizace) privatizační projekt továrny a ústavu.
I v zastupitelstvu patřil k respektovaným
osobnostem, které netlachaly o podružnostech, ale co řekl, to sedlo a platilo.
V září tohoto roku dovršil ve výborné
formě svých 90 let pan Václav Majer. Rád
bych se ještě dodatečně připojil ke gratulaci představitelů našeho města J. Jakoba,
T. Novotného a M. Hadraby z minulého
čísla Odrazu.
Když jsme v listopadu 1989 přemýšleli,
kam v revolučních časech svolat veřejnost,
byl to Václav Majer, kdo nám umožnil první setkání Občanského fóra v jídelně roztocké školy. Pro člověka, který celý život
ctil stanovená pravidla, byla tato služební
„neposlušnost“ velmi odvážná.
V prvních demokratických volbách
do zastupitelstva města v listopadu 1990
získal druhý nejvyšší počet preferenčních
hlasů a poskočil tak z 12. na 2. místo kandidátky. Po svém odchodu do důchodu
pak byl od roku 1994 12 let radním města
za ODS.
Chtěl bych těmto svým bývalým a milým
kolegům alespoň takto „distančně“ poblahopřát hodně zdraví (!!!) a veselou mysl,
a až se čínský virus přežene, tak to třeba
i trochu zapijeme něčím dobrým, jako
když jsme slavili padesátiny Z. Z. a J. Z.
v divadélku Kvítko v roce 1990. Bude to
bohužel už bez fyzické přítomnosti Zdeňka, ale zůstane v našich četných a veselých
l
vzpomínkách. 
S přátelským on-line stiskem ruky
Stanislav Boloňský

Rozsvícení vánočního stromu v Žalově
Milí spoluobčané, chtěli jsme stejně jako v roce minulém společně rozsvítit vánoční strom, zazpívat
si koledy a přivítat Mikuláše, čerta a anděla. Letos však máme všudypřítomného nezvaného hosta
jménem covid-19. Epidemiologická situace v naší zemi je stále nepříznivá, a proto s velkou lítostí vám
musím sdělit, že se toto krásné setkání neuskuteční.
Stromeček bude sice stát na stejném místě jako vloni, ale rozsvícen bude bez naší přítomnosti
a bez nadšení a křiku dětí. A proto Vám aspoň touto cestou z celého srdce přejeme hezké Vánoce,
hodně štěstí, lásky a hlavně hodně zdraví v této nelehké době.
A protože jsme optimisté, věříme, že se nám vydaří setkání na Štědrý den, kdy si na palouku
u Sodomů již tradičně zazpíváme koledy.
Cesta pro město
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ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

ŽIVOT VE MĚSTĚ
Žijí mezi námi  

Gratulace a poděkování paní kronikářce  

Velké poděkování patří paní pokladní Monice v Albertu. V pondělí 2. 11. ve večerních hodinách, takřka
na konci pracovní doby, kdy bychom jí nevyčítali
únavu a nevšímavost, se ujala našich dvou handicapovaných občanek, přednostně jim namarkovala
nákup, s velkou pozorností převzala peníze z jejich
peněženky, mile se usmála a popřála jim hodně zdraví a opatrnosti. Zahřálo mě to u srdce, paní Moniko,
děkujeme za velkou empatii! 
l
Marcela Šášinková

Letošní podzim je na kulatá jubilea obzvlášť bohatý.
22. října dosáhla na neuvěřitelných 80 let dlouholetá
kronikářka našeho města, paní Jaroslava Weberová.  
Tuto důležitou a nelehkou práci vykonává s pečlivostí, s níž jsem se ještě nesetkal a která je oceňována
i odbornými pracovníky Středočeského muzea.
Přejeme jí proto hodně zdraví a sil a alespoň takto
symbolicky jí moc a moc děkujeme! 
l

Poděkování  

Rozloučení s roztockým podnikatelem

Jsem nová obyvatelka DPS – teprve 14 dnů. Objevila
se ale porucha na toaletě. Nefungovalo splachování
a nádobou neustále proudila voda a unikala (což by
bylo jistě finančně náročné). Nahlásila jsem poruchu
v oddělení pečovatelské služby. K mému překvapení
hned druhý den dopoledne přišel instalatér, prohlédl
závadu – během hodiny přinesl náhradní díly a
do 30 minut provedl opravu.

V polovině října podlehl ve věku 72 let zhoubné chorobě roztocký podnikatel, majitel stavebnin RENOVA,
pan Libor Těšík. Byl jedním z prvních, kteří se po roce
1989 vrhli v Roztokách na soukromé podnikání,
tehdy ještě se všemi riziky spojenými se vstupem
do neznámého terénu tržního prostředí.

Za redakční radu



Stanislav Boloňský

l

Přirozený podnikatelský instinkt pana Těšíka dovedl
prodejnu stavebnin od skromných počátků v roce 1991
k prosperující a respektované firmě, která se stala neodmyslitelnou součástí obchodní sítě v Roztokách.

Marie Zámecká

Libor Těšík si zaslouží si naši úctu a upřímnou
l
vzpomínku. 
Stanislav Boloňský

Chtěla bych proto touto cestou vyjádřit velký dík
vedení DPS, že se o nás tak vzorně starají.  
Jistě i za ostatní spolubydlící velké díky

inzerce

VÁNOČNÍ
KNIHKUPECTVÍ
PRO ROZTOČ

15.–29. listopadu

letos online

výběr a objednávky online
přes www.roztoc.cz

4.-5. prosince

vyzvednutí objednávek v Roztokách,
ateliér Jungmannova za knihovnou

6. prosince

vyzvednutí objednávek v Úněticích,
restaurace U Lasíků

ŽALUZIE

SÍTĚ PROTI HMYZU
Dlouholetá praxe–28 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž
přímo od výrobce!
Dodání od 5 do 9 dnů!
Záruka 36 měsíců!
CHCETE ZNÁT
PŘESNOU CENU?
Zašlete rozměry
e-mailem nebo
SMSkou, tentýž
den obdržíte
cenovou nabídku.

Bohatý výběr nových knih pro děti i dospělé,
kterými uděláte radost dvakrát!

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

Nákupem potěšíte sebe nebo svoje blízké a zároveń
podpoříte činnost Sdružení Roztoč a Cesty domů.
Vybírat můžete z titulů posledních let
z nakladatelství Labyrint, Argo, Baobab, Paseka,
Cesta domů a dalších.

Děkujeme všem
dobrovolníkům
a nakupujícím za
významnou podporu!

listopad 2020

Po předložení
tohoto inzerátu
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SLEVA 15 % z celkové ceny.
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Poznejte absolutní
lehkost bytí v Bytech
u parku
Přemýšlíte o bydlení bez kompromisů
nedaleko centra Prahy? Horní Žižkov pro
vás bude to pravé. Dříve čtvrť pro nemapražských adres. Kosmopolitní místo plné
mi, mladé páry, seniory i vlky samotáře.

Elegantní projekt, který splývá
s okolím
Projekt moderních bytů u parku se řadí
mezi nejnovější projekty společnosti
Metrostav Development a.s. Projekt tvoří
11 bytových domů, které nabízí celkem
270 nových bytů a 2 ateliéry
naleznete útulné jednopokojové garsonky
2
, mezonetové byty
2
nebo
prostorný 5+kk byt o velikosti přes 140 m2.
Jednotlivé bytové domy jsou navrženy tak,
zástavby a spíše daly vyniknout lodžiím,
balkónům, terasám a zahradám. Maximální počet nadzemních pater je proto šest.
Samozřejmostí jsou také podzemní garáže včetně několika parkovacích míst
Sportovní vybavení nebo třeba kočárek si
budete moct uskladnit ve sklepních kójích
či komorách.
První byty budou dokončeny v průbě2022 a předány
novým majitelům ve druhé polovině roku
2022. Druhá část výstavby bude dokonče-

INFOLINKA: 800 26 60 60

vání bude koncem téhož roku.

Kvalitní bydlení jako priorita číslo
jedna
Pražské architektonické studio Architecture
Interior Project, které je autorem celého
projektu, se při tvorbě návrhu striktně drželo požadavků klientů. Efektivní využití
místa, otevřený prostor a maximum denního světla. Nároky na design se promítají
především do exteriéru budovy, interiéru
dominuje účelnost a chytrost.

samostatnou lokalitu, která je plně občansky vybavená
jdete lékařské ambulance, obchody, školy
a školky, nákupní centra, dětská hřiště,
lékárny, restaurace, kavárny i veterinární
ambulance. Zapomenout nesmíme ani na
překrásný park Židovské pece, který je
ideální ke sportu nebo relaxaci.
Pokud jste zvyklí využívat městskou hromadnou dopravu, nemusíte mít strach.
minut a autobusem pak přesně 10 minut
na metro.

Druhý Montmartre

Kde se kultura lepí na paty

První zástavby začaly na Žižkově, tehdejším pražském předměstí, vznikat ve druhé

Do repertoárového Kina Aero zavítá dříve
či později každý obyvatel Žižkova. Jedno

úpatí Vítkovského vrchu neumožňoval pravidelnou zástavbu, a tak vznikla čtvrť plná
klikatých uliček, schodů a náměstí. Díky
tomu si Žižkov brzy vysloužil přezdívku
pražský Montmartre.

proslulé svou útulnou atmosférou i projektem Aero naslepo, kdy až do poslední chvíle nevíte, jaký film si pro vás dramaturgové
kina připravili.

ustoupila část čtvrti betonovým panelákům a širokým ulicím. Po sametové revoluci byla tato radikální přestavba naštěstí
zastavena a historický Žižkov s mnoha svými malebnými zákoutími se zachoval až do
dneška.

televizní věž, nejvyšší pražská stavba od
roku 1992. Od roku 2000 ji navíc zdobí
deset gigantických lezoucích batolat, díky
kterým se proslavila po celém světě.

Kousek od prírody
Věděli jste, že měl Žižkov při sčítání lidu
Dnes jich má 60 tisíc a jedná se o zcela

BYTYUPARKU.NAVACKOVE.CZ

Žižkov si prostě zamilujete. Je to přátelské
prostředí, ve kterém se pořád něco děje.
Prostředí, ve kterém není problém najít
klid a prostor pro vlastní myšlenky. Zkrátka
a dobře... skvělá adresa pro skvělé lidi!

▼ inzerce

KULTURA

Městská knihovna informuje

Nabízíme vám výběr z novinek zapsaných do fondu městské knihovny během října 2020.
Beletrie

Boček, E., Aristokratka u královského
dvora
Caplin, J., Hotýlek na Islandu
Dostálová, Z., Soběstačný
Groen, H., Tajný deník Hendrika Groena:
malé překvapení
Hanišová, V., Dlouhá trať
Kara, L., Kdo o tom ví?
Lamballe, M., Maják na útesech
Lechnerová, V., De(bil)níček
Vondruška, V., Jarmarečník
Weir, A., Eleonora Akvitánská
Detektivky

Beran, L., Dobrý důvod k vraždě
Bolton, S. J., Rakvář; Travič
Connelly, M., Noční oheň

French, T., Temná zahrada
James, P., Chci tvou smrt
Kepler, L., Zrcadlový muž
Niedl, F., Inspektor prevít
Pro děti a mládež

Bartíková, P., Co se děje ve včelím úlu?
Davies, S., Hilda a domácí skřítek
Kibuishi, K., Amulet
Rezková, M., Rackomix
Stevenson, N., Nimona
Naučná

Franclová, E., Rok ve Svatojánu
Hansen, D., Trénink výbušné síly –
anatomie
Robb, A., Proč sníme?
Scott, K., Fungarium

Tchawou Tchuisseu, K., 100 perliček
pro (ne)milovníky češtiny
Kouzelné čtení

Atlas světa
Hodiny
Hravé české dějiny 1 a 2
Pohádkové učení
Vánoční koledy
Zpívánky 1 a 3
Nejnovější informace můžete zjistit
na webu knihovna.roztoky.cz a facebook.
com/MKRoztoky


l

Za městskou knihovnu

Tereza Náhlovská

KULTURNÍ KALENDÁRIUM – LISTOPAD–PROSINEC
18. 7. – 31. 1.
2021

Auta a mašiny – výstava

Středočeské muzeum, Roztoky

5. 12.
So

Přijde Mikuláš s anděly – nadílka na zahradě Husova sboru.
Od 16.00 a 18.00 hod.

Husův sbor, Roztoky

24. 12.
Čt

Štědrý den odpoledne ve 14.00 hod. – prohlídka betlémů a kostela,
četba vánočního příběhu

Husův sbor, Roztoky

25. 12.
Pá

Hod boží – slavnostní vánoční bohoslužba.
Od 9.00 hod.

Husův sbor, Roztoky

27. 12.
Ne

Bohoslužba – s poděkováním za uplynulý rok 2020

Husův sbor, Roztoky

Konání akcí je závislé na ukončení nouzového stavu a krizových opatření vlády!
inzerce
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NÁZORY A KOMENTÁŘE

Zase přijdou dobré časy
Začátkem listopadu je bezpochyby ještě brzy bilancovat
nad uplynulým rokem, ale je už téměř jisté, že rok 2020
bude rokem covidním. Ten na nás skáče z každé mediální
díry, z každého rohu nebo článku v novinách. Nekonečné
množství vládních zákazů bude mít za následek obrovské
množství zničených konkrétních živností, podniků
a jednotlivých osudů. Dlouholeté budování něčeho, například
kavárny nebo restaurace, může být narušeno virem, který
není ani vidět. Přesto není imaginární, není vymyšlený.
Zvláště v sociálních bublinách na internetu proti sobě stojí nesmiřitelné skupiny věřících Prymulanů a nevěřících Antivaxanů
nebo i jiných mimozemšťanů. Debaty
i mezi kamarády sklouzávají až k třídním
bojům mezi těmi vyzívanými kancelářskými na home office a těmi postiženými se
zavřeným krámem. Jenže takové to české
„chcípla mi koza, dej Bože, ať sousedovi
chcípne kráva“, to ve finále nikomu nepomůže. Samozřejmě, těžko se divit frustraci
zdravých lidí, kteří nejsilněji nesou ekonomické dopady nenadálé krize. Jenomže zatím jsou to povětšinou debaty zdravých
a živých lidí, a to je to nejdůležitější. Nikdo
nezná odpověď na otázku, jakou hodnotu
má jeden konkrétní lidský život. Když to

není nikdo blízký, tak se to obyčejně moc
neřeší. Buďme přesto velmi opatrní s hodnocením některých věcí. Buďme opatrní
s generalizováním. Ti, kteří mají to štěstí
a mohou chodit dál do práce a jakž takž
vydělávají, tak budou mít po covidu obrovskou odpovědnost. Budou muset pomoci těm ostatním – dohnat absence v restauracích (myslím, že to nám půjde,
kdyby na chleba nebylo), víc cestovat
po republice, víc chodit do divadel, kin
a na kulturní akce.
Nebudu polemizovat nad jednotlivými
počty nakažených v ČR nebo v Roztokách.
Důležité je, abychom všichni viděli světlo
na konci tunelu, nepropadali panice, hysterii a trudomyslnosti. Sice mám obavu

z dlouhodobých socioekonomických dopadů, důležité ale je, že tohle bezpochyby
zvládneme, lidstvo to nezničí. A co nás nezničí, to nás posílí. Nezapomeňte si pak
smazat všechny šmírovací aplikace v mobilu, nezapomeňme si vzít zpět každý kousek soukromí a svobody, který jste v této
době možná ochotni obětovat.
Podnikům a živnostníkům po covidu
nepomohou žádné dotace, žádné umělé
držení pracovních míst, ale totální omezení byrokracie, regulace a snížení daní. Tahle krize ukazuje, že strategie řízení státu
podle výsledků Prchalových marketingových průzkumů není dobrá a může být fatální. Víc než jindy platí, že špatné časy
plodí silné muže, silní muži dělají ze špatných časů dobré časy, dobré časy plodí slabé muže a slabí muži dělají z dobrých časů
zase špatné časy. Jsme na začátku.
l

Roman Jandík
zastupitel za ODS

Chřipečka
Nechte nás žít, je to jen chřipečka! Přece se kvůli ní
nenecháme zruinovat! V mediálním prostoru plane bitva
mezi „chřipečkáři“ a „vystrašenci“. Mám pochopení pro lidi,
kterým kvůli covidu hrozí bankrot třeba jejich hospody
a opatření nesou dost nelibě. Tím spíš v situaci, kdy vláda
Andreje Babiše prokázala svou zoufalou neschopnost
a krev nezanedbatelné části českých obětí covidu jí zůstane
na rukou (jak už koneckonců premiér v podstatě přiznal).
O dost menší pochopení mám pro ty, kteří
by jen chtěli zpět „normální život“ a nošení
roušek a pár dalších omezení považují
za strašnou újmu. Těm bych rád připomněl,
že lidé museli v historii mnohokrát snášet
neskonale větší příkoří, která je omezovala
daleko víc, a ani netušili, kdy skončí, a taky
se z toho jaksi „nepodělali“. Třeba bombardování Londýna, blokáda Leningradu…
Vlastně jakýkoli válečný konflikt se nedá se
stávajícím stavem absolutně srovnat.
Tyto řádky píšu v týdnu, kdy dynamika
nárůstu nových případů začala konečně
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zpomalovat. Jenže v době, kdy budete článek číst, se lidé ze skupiny dnes potvrzených teprve dostanou do nemocnic a naše
zdravotnictví pravděpodobně zažije nejtvrdší zkoušku ve své dosavadní historii
při snaze, aby se jich co nejméně v dalším
kroku dostalo do igelitových pytlů. A jediné, co s tím můžeme dělat, je sedět doma,
mýt si ruce, a pokud už mermomocí musíme ven, nosit roušku nebo optimálně respirátor.
Jak to zvládne zdravotnictví, představuje podle mě vážný důvod k obavám, zato

o ekonomiku bych se zas až tolik nebál.
Dosavadní zkušenosti různých zemí z první vlny vypadají, že se hospodářství vrací
do kondice poměrně rychle. Epidemie
(podobně jako třeba přírodní katastrofy či
teroristické útoky) patří ekonomickou terminologií mezi tzv. nabídkové šoky, při
kterých lidé neztrácejí pozitivní očekávání
a trh se zotaví.
Speciálně v ČR máme navíc několik es
v rukávu: ekonomicky jsme v podstatě
17. spolkovou zemí SRN, a protože Němci
sprchují svůj trh obrovskými kvanty peněz, zbyde pár talířů k vylízání i pro nás.
Další klika je, že nemáme euro, díky čemuž může ČNB – když by bylo nejhůř –
devalvací měny píchnout steroidy našim
exportérům, na kterých česká ekonomika
stojí. Zároveň disponuje gigantickými devizovými rezervami nastřádanými zejména za léta devizových intervencí, se kterými může operovat (3,7 bilionu Kč je suma
mimo jakoukoli představivost). A konečně – i když je to pro pravicově orientova-
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NÁZORY A KOMENTÁŘE | ŽIVOT V obci
ného ekonoma skoro rouhání – naše veřejné rozpočty jsou ve srovnání s jinými
přece jen stále ještě v relativně obstojném
stavu. Případných výdajů „na koronavirus“ se tolik nebojím, jako se ovšem bojím
toho, že politici rozfrcají ranec za nesmysly, když bude příležitost a volby na dohled.
Ostatně, už se to děje.
Hlavně je ale každá recese očistná. Některé firmy zaniknou, někteří lidé přijdou

o práci, ale uvolněné zdroje se zapojí
do nových – a většinou lepších – příležitostí. Po každé krizi přišla konjunktura, která
dostala hospodářství na úroveň vyšší a bohatší, než bylo před ní. A společnost se prostě adaptuje. Například budeme daleko víc
pracovat i učit se na dálku a třeba si zvykneme nosit roušky, když v zimě řádí chřipka a virózy. Tak jako to už léta dělají v jihovýchodní Asii. A budeme mít vakcínu.

Suma sumárum, jednoho dne to skončí.
Stejný jako dřív svět už nikdy nebude, ale
nemusí být horší. V první řadě je to teď ale
hlavně třeba přečkat ve zdraví.


l

Tomáš Šalamon
místopředseda ODS Roztoky,
přednáší na VŠE

Stezka pro chodce a cyklisty
(reakce na stejnojmenný článek – viz Odraz 10/2020, str. 21)
Několik upřesnění s cílem minimalizovat
dopravní přestupky.
V minulém čísle měsíčníku Odraz jsem
se ve velice zajímavém článku Stezka pro
chodce a cyklisty dočetl, že stezku pro
chodce a cyklisty v Sedlci, konkrétně poblíž ulice Roztocká, nejsem jako cyklista
povinen užít. Opak je však pravda. Zmíněná stezka je označena svislou dopravní

značkou C9a – Stezka pro chodce a cyklisty (společná), která je příkazová, tak jako
jiné svislé příkazové dopravní značky. Vysvětlení: Dle současných právních předpisů tato značka přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru takto označeného
společného pruhu nebo stezky.
Když pomineme to, že pisatel článku veřejně nabádá k tomu, aby cyklisté jezdili

po silnici a ignorovali tak příkaz dopravní
značky C9a, pojďme se společně zamyslet
ještě nad jedním aspektem. V současné
době se z veřejných peněz ve velkém budují cyklostezky, a chcete-li i stezky pro chodce a cyklisty, nebylo by tedy dobré je plně
využívat?
l

Josef Křehnáč

inzerce

DOMÁCÍ
ŠTĚSTÍ IVY
HÜTTNEROVÉ
každý den 8.10 a 15.45
Praha a střední Čechy
100.7 FM | R-REGION
listopad 2020
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Listopadová výuka v Lexiku
Během října jsme postupně všechny otevřené prezenční
kurzy transformovali na distanční výuku. Nejdříve dětské
a skupinové, později veškeré zbývající.

bude věnovat některý z našich odborníků.
Službu poskytujeme zdarma.

Jak pomáháme slaďovat domácí
výuku s prací z domova

Ačkoli se to nezdá, už nyní přemýšlíme
o vánočních dárcích pro své blízké. Nabízíme vám tradiční dárkové poukazy dle vaší
volby.

Sledujeme bedlivě současný vývoj a s ním
spojená opatření vlády a už nyní víme, že
se 2. listopadu s nejvyšší pravděpodobností
k výuce tváří tvář nevrátíme. Jazykové kurzy i ty přípravné k přijímacím zkouškám,
individuální i hromadné, všechny využívají technologické možnosti naší doby.
Rodiče, jejichž potomci se doma částečně sami vzdělávají v oblastech, kam rodičovy znalosti už zkrátka nedosahují (nebo
by i dosahovat mohly, kdyby se na to našel
čas), se na nás obracejí s požadavky na doučování konkrétní látky nebo předmětu.
Nově jsme do nabídky zahrnuli individuální konzultaci k přijímacím zkouškám
z matematiky, přičemž student si během

konzultace s lektorem spíše objasňuje konkrétní jevy a věnuje se cíleně pouze pro něj
problematickým oblastem.
Relaxace/terapie on-line

Pokračujeme v relaxacích či terapiích on-line – ve skupině i individuálně
s Mgr. Martinou Denemarkovou. Čas dle
dohody. Též rodinné terapie. Kontakt:
martina.denemarkova@lexik.cz
Anonymní horká linka – poradenství v oblasti pedagogicko-psychologické zdarma

Máte doma problémy? Potřebujete pomoci
s výukou? Trápí vás úzkosti? Špatně spíte?
Kontaktujte nás e-mailem na adrese poradna-online@lexik.cz a vašemu tématu se

Dárkové poukazy 

Rekvalifikační a další
vzdělávací kurzy 

Poslední přípravný kurz Chůva jako profese Expres v tomto roce otevíráme 21. listopadu. Navazující státní zkoušku mají
studenti přípravných kurzů zarezervovánu.
Online kurz Péče o seniory spouštíme
28. listopadu.
Za celý kolektiv Lexik i Insignis vám přejeme příjemné podzimní dny! 
l
Blanka Pekárková

koordinátorka

Roztoč se točí (nejen) online
Co děláme? No, prostě se pereme s tím, jak smysluplně pokračovat, jak nejlépe
umíme – jako všichni. A výsledky jsou poměrně rozmanité.
Rádio Roztoč

Na poslední dramaťácké hodině ještě bylo
možné se vidět osobně, ale jen individuálně. Pracovali jsme proto s hlasem a přednesem, a to kromě načtení několika pohádek Jana Wericha vedlo k idee Rádia
Roztoč, takového občasného podcastu.
Rádio Roztoč má už tři vydané díly, kde si
můžete poslechnout kdeco, od receptu až
po přípravu na apokalypsu. A občas se
nám s rádiem prolnou nahrávky z jiných
kroužků, jako třeba hra na klavír nebo flétny.
Současný díl na téma Kouzlo knihy má
téma čtení a čtenářství. Prý děti nečtou, ale
my to při jeho tvorbě opravdu nezaznamenali… Podíleli se na něm Lukáš Vrána,
Martina Moravcová, Anna Ratiborská,
Mariana Franclová, Lucie Häckelová, Eliška Tesařová, Jasmína Kaucká, Klára Mužíková, Alena Pižlová, Samuel Smolík a Kateřina Kramolišová. Děkujeme!
Výuka keramiky formou výdejního okénka

Naše nová lektorka Keramiky Fosca Di Gabriele pochází z Itálie (a italštinu dlouho
v Roztokách učí v Rožálku) a keramika je,
jak sama říká, duší její rodiny. Proto ji poměrně zaskočilo, že by se začátek jejího
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kroužku tak rychle obrátil v konec, protože
učit keramiku online úplně nevypadalo
jako něco smysluplného. S klasickým roztočím přístupem „Zní to šíleně? No tak to
zkusíme!“ jsme tedy zavedli výuku keramiky formou výdejního okénka a návodů, videí a inspirací. Po čtrnácti dnech můžeme
říct, že výuka funguje. Jen budeme muset
dost přitopit v peci, protože kromě dětí
nám začínají modelovat i babičky, dědečci,
maminky, tatínkové a prostě všichni, kdo
se k Fosčiným videím nachomýtnou.
A protože se k této formě výuky chtějí připojit i lidé, kteří do kroužku nechodí, po tři
pondělky okénko otevíráme i pro kohokoli, kde se chce také přidat.
Bojovky

Bojovky jsou naší misí, jak udělat něco
venku (a ne jen online), co je pro každého
zvlášť a přitom společné – a taková cesta
po fáborcích s poznáváním nových roztockých míst to skvěle splňuje. Občas s nějakým tím úkolkem, který si uděláte, nebo
ne, a sem tam s nějakým místem, kde se
potkáte s ostatními – tedy s tím, co nakreslili, napsali, vytvořili. Je to takové putování
s asynchronním potkáváním. Kdybyste se
chtěli přidat a udělat pro ostatní také bojovku, budeme rádi!

Kroužky & Adventní kalendář

Většina našich kroužků probíhá přes Google Classroom a Google Meet, snažíme se
alespoň někdy vidět osobně, ale přitom dostatkem materiálů a jiných zadání vyvažovat to, že to nejde tak, jak bychom chtěli.
A máme v plánu z toho, co se rodí, poskládat adventní kalendář, na kterém si smlsnete, až si každý den adventu otevřete jedno okénko.
Knihkupectví v Roztokách 
(a Úněticích)

Vánoční knihkupectví je cestou, jak nás
můžete opravdu významně podpořit. Každý rok děláme tuto akci, kdy přivezeme několik metráků pečlivě vybraných knih, které pak prodáváme v ateliéru Jungmannova.
Děláme to rádi, protože knihy jsou skvělá
věc, práce s nimi nás těší, udělat jimi někomu radost nás těší ještě více a ziskem podpořit chod Roztoče (a Cesty domů) nám
přináší radost stejně tak. A protože o tuhle
radost (všechny vyjmenované + určitě ještě
nějakou další) nechceme přijít, bude prostě
knihkupectví online. Objednávat je možné
na adrese knihkupectvi.roztoc.cz od 15. do
29. listopadu, výdej (a rozvoz – na kole)
bude o víkendu 4.– 6. prosince. Knihy zase
přijedou za vámi do Roztok, nebojte.  l
Za Sdružení Roztoč
Zuzana Šrůmová
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Roztocké volejbalové hvězdy (v) září – II. díl
Rád bych navázal na článek Evy Juranové z říjnového čísla Odrazu, kde
již nezbyl dostatečný prostor pro větší prezentaci obrovského úspěchu
roztockého mládežnického volejbalu – 10. místo na mistrovství ČR mladších
žákyň. Tento fantastický výsledek bych nazval „roztockým volejbalovým
Naganem“. Pojďme si ho tedy ještě jednou připomenout.

Měl jsem tu čest být účastníkem všech pěti
hracích dnů (vč. kvalifikace) a je škoda, že
zde není prostor se s vámi podělit o všechny ty dojmy, emoce a zážitky, které jsem si
z Červeného Kostelce a především Krnova
(pořadatel finálového turnaje) přivezl. Stálo to za to.
Pro mě osobně jsou holky mistryněmi
republiky!!! Proč? Předkládám několik
dobrých důvodů:
n TOP TEN v České republice zní hezky,
a jak poznamenal jeden tatínek/fanoušek,
kdoví, zda se nejedná o historicky nejlepší
umístění Roztok v kolektivních sportech.
Vždyť vlastně hrajeme extraligu!
n Roztoky byly společně s Kralupy jedinými zástupci Středočeského kraje na finálovém turnaji. Kde zůstaly volejbalistky
z Kladna, Příbrami, Mělníka, Kolína či Benešova, ptám se.
n Z kvalifikace jsme postoupili na úkor
Nymburka, Pardubic a Olympu Praha.
n Do Krnova se neprobojovaly ani takové
bašty ženského/mládežnického volejbalu
jako Olomouc, Prostějov a Liberec. Chyběli i zástupci ostatních velkých měst, např.
Plzeň, Ústí nad Labem, Zlín a další.
n V celkovém pořadí skončila za námi mj.
družstva z Ostravy, Hradce Králové, Frýdku-Místku nebo Havlíčkova Brodu.
Posledním důvodem, ale o to pádnějším, jsou nesrovnatelné podmínky pro
přípravu oproti většině soupeřek. Nejcennější na celé té mistrovské misi byla totiž
možnost potkat se s oddíly a trenéry z růz-

ných koutů republiky. Navázat nová přátelství a hlavně zjistit, jak ten volejbal dělají jinde. O to více si pak vážíte každého
získaného setu, když víte, že proti vám
nastupují holky, které trénují minimálně
třikrát týdně, věnuje se jim dostatečný počet „trenérů“ a kromě svých krajských
soutěží mají možnost porovnávat své volejbalové dovednosti na dalších turnajích
a republikových soutěžích typu Český pohár. Roztocká realita? Nedostatečný počet
tréninkových ploch, tzn. nedostatečný počet tréninkových hodin. Nedostatečný počet trenérů, tzn. nedostatečný počet herního vytížení. Tím více jste pak pyšní na to,
jak holky hrají a čeho dosáhly. U srdce vás
pak hřeje, že si toho všimnou i vaši soupeři a pozvou vás na turnaj pro vyvolené.
Za to všechno patří můj obdiv a „klobouček“ všem těm, kteří obětují svůj volný čas
a víkendy s rodinou jenom proto, aby se
mohli věnovat„puberťačkám“. A dělají to,
jak ukazuje výsledek z Krnova, víc než
dobře.
Na historickém úspěchu mají podíl –
Eva Juranová, Šárka Čížková, Pavlína Šaljič, Alice Kyselová, Lenka Jakabová, Lucie
Jakabová a Iveta Cízová. Za přípravu letního soustředění, kde se holky naladily na vítěznou vlnu, si pak velký dík zaslouží Petra
Lipovová, Ivana Steinerová, Lucka Šilhová
a Pepa Šilha.
l

Martin Rambousek

Výsledky ve skupině:
Roztoky – Tábor

0:2

Roztoky – Raškovice

2:0

Roztoky – Orion Praha

0:2

Roztoky – Svitavy

2:0

Roztoky – Lanškroun

2:0

Pořadí ve skupině
1. Tábor
2. Orion
3. Roztoky
4. Svitavy
5. Raškovice
6. Lanškroun

Výsledky ve skupině o 9.-16. místo
Roztoky – Břeclav

2:0

Roztoky – Jirkov

2:1

Zápas o 9. místo
Roztoky – Český Krumlov

0:2

Pořadí TOP TEN
1. Hlincovka ČB
2. Tábor
3. Brno
4. Mikulova Praha
5. Kralupy
6. Kometa Praha
7. Orion Praha
8. Karlovy Vary
9. Český Krumlov
10. Roztoky

Řádková inzerce
n HODINOVÝ MANŽEL – tel. 723 424 701
n Přijmeme

opraváře traktorů Zetor. Praxe
podmínkou. Hodinová mzda, velmi zajímavé finanční ohodnocení. Roztoky u Prahy, tel. 602 285 205
n PRONAJMU NEBYTOVÝ PROSTOR
22 m2, pasáž Tyršovo nám., Roztoky.
Tel. 603 851 651
n Vyměním byt 3+kk s předzahrádkou
v Žalově za dům kdekoli v Roztokách
a okolí + doplatek. Kontakt tel. 777 598 467
n VÝPOMOC DO DOMÁCNOSTI – hledáme svědomitou osobu na úklid do patrového rodinného domu v Klecánkách
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(u přívozu). Jedná se o běžný úklid 1x týdně a žehlení. Sezonní úklid (2x ročně) včetně mytí oken. Čistící prostředky jsou zajištěny. Požadujeme pečlivost a spolehlivost.
Nabízíme nadstandardní finanční ohodnocení. Pro bližší informace volejte na tel.
601 588 800
n ZAHRADNICKÉ PRÁCE – hledáme šikovného zahradníka/ci na výpomoc
s okrasnou zahradou 3000 m2 v Klecánkách
(u přívozu). Jedná se o pletí, zastřihávání
stromků a keřů, sázení a zalévání rostlin,
postřiky, případně další práce dle potřeby.
Jde o sezonní práci od jara do zimy. Všech-

ny pracovní prostředky jsou zajištěny. Nabízíme nadstandardní finanční ohodnocení.
Požadujeme spolehlivost a především kladný vztah a cit k zahradničení. Pro bližší informace volejte na tel. 601 588 800
n Přímo od majitele! Nabízím pronájem
nebytového prostoru 2+1+velká hala vhodná např. jako čekárna. Výměra prostoru
90,8 m2, 1. patro, balkon – přímo na náměstí v Roztokách. Nájem činí 19 000 Kč/
měsíc + služby + 3 měsíční kauce. V případě zájmu se písemně obracejte na: RealSprom, s.r.o., Lidická 689, 252 63 Roztoky
l
nebo na e-mail: info@sprom.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. 2020 - 31. 3. 2021

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

