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Cena nemovitostí
v Roztokách meziročně
vzrostla

o 20%

Zajímala by vás cena té Vaší?
Jmenuji se Jan a rád bych Vám nabídnul své komplexní
realitní a finanční služby. Pokud plánujete prodat či
pronajmout svoji nemovitost, umím pro Vás zajistit
zcela kompletní servis od A do Z, který v této situaci
budete potřebovat. Mám velice dobrou znalost místních poměrů, protože jsem v této lokalitě vyrůstal
a i nadále bydlím.
Budu se těšit na naší případnou spolupráci.

Jan Blažek
+420 778 880 550
honza@mahoon.cz

www.mahoon.cz

Komplexní servis zahrnuje nespočet činností...
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Co jste, hasiči, co jste dělali…

Cvičení dobrovolných hasičů u příležitosti oslav
50. výročí existence sboru na dnešním Školním náměstí
u chudobince, 1931

Těžká doba
Jako by nestačila jedna pohroma v podobě koronavirové pandemie, ještě přišla drahota, která vyvrcholila „vypařením“ společnosti Bohemia Energy, která prostě sbalila fidlátka a nechala své
klienty na holičkách. Ze dne na den, bez varování. Bylo by věru
špatným znamením, kdyby tato nezodpovědnost měla zůstat
bez následků pro povedené „podnikatele“.
Řada lidí se dostala do potíží, někteří do neřešitelných nebo
přinejmenším zvládnutelných jen za cenu obětování letitých
úspor. Je těžké pochopit, jak k něčemu tak obludnému vůbec mohlo dojít, jak je to
vůbec možné.
A ještě obtížnější je pochopit, že i téhle situace jsou schopni využít kdejací šmejdi,
aby se ještě na úkor těch ožebračených lidí sami obohatili. (Slovo šmejdi by jakožto
slangové správně patřilo do uvozovek, ale ono je tak přiléhavé a výstižné, že ho nechám jen tak.)
Od vlády se zatím zoufalí občané dočkali spíš slov než činů a nic neřešícího zastropování záloh. A tak konkrétní pomoc zase zůstane na obcích a na neziskových organizacích, které suplují nefunkční sociální systém.
Přiznejme si, že spolky, poskytující pomoc jiným lidem, nesklízejí pokaždé jenom
vděk. Vždy se najdou závistivci a nepřejícníci, kteří třeba o činnosti organizace nic
moc nevědí, zato mají hned jasno v tom, co dělá špatně. A aniž by sami pro druhé
hnuli prstem, poukazují na nedostatky těch, kteří se bez nároku na odměnu a bez
ohledu na časovou náročnost věnují svým bližním, pomáhají jim a organizují pro ně
prospěšné aktivity.
Je těžká doba a projevuje se to i ve společenské atmosféře. Rostou projevy negativismu. Všichni pořád něco kritizují, zatímco poděkování a pochvala jsou čím dál tím
vzácnější. A tak prosím: nebojte se poděkovat a pochválit i za maličkost, i za zdánlivou samozřejmost. Pojďme negativní nálady a závist vyvážit projevy vděku, pochopení, solidarity a vzájemné pomoci.
Pak teprve bude líp.
l
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INFORMACE Z RADNICE

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, naše země zažívá politickou změnu,
která však přichází v nelehké době.

Oslava demokracie

Jak se správně říká, největší oslavou demokracie jsou volby. Proto se musím vrátit
k výsledkům voleb do Poslanecké sněmovny. Zvítězila koalice Spolu a demokratické strany mají konečně většinu poslanců.
V tuto chvíli je již domluvená vládní koalice, kterou budou tvořit všechny demokratické strany, tedy ODS, TOP 09, KDU-ČSL,
STAN a Piráti. Bylo mi ctí, že jsem mohl
u vyjednávání o vládě osobně být. Jednání
to byla náročná, ale jsem moc rád, že mohu
konstatovat, že byla věcná, přátelská,
a když se objevil nějaký rozpor, bylo bez
problémů dosaženo rozumného kompromisu. Věřím, že v podobném duchu bude
probíhat i samotná koaliční správa veřejných záležitostí, že celá koalice nezklame
očekávání voličů a že se podaří nastavit tolik očekávaný demokratický způsob vládnutí. Vláda to každopádně nebude mít
od samého začátku jednoduché. Zuří další
vlna covidové pandemie, dramaticky stoupají ceny energií a stav státních financí je
v neutěšeném stavu.
Dovolte mi, abych se ještě vrátil k výsledkům voleb v Roztokách a v Žalově. Volební účast u nás byla rekordně vysoká
a přesáhla 77 % voličů. Koalice Spolu jednoznačně vyhrála a demokratické strany
získaly drtivou většinu. Jsem na Roztoky
a Žalov hrdý. Moc vám všem děkuji nejen
za tyto mimořádné výsledky, ale i za podporu, kterou jste dali mně osobně. Velmi

si toho vážím! Po volbách jsem se stal
předsedou poslaneckého klubu TOP 09.
I nadále budu pracovat pro Roztoky
na všech úrovních politiky včetně té komunální. S pracovní agendou na radnici mi
nadále budou pomáhat všichni místostarostové a část mé dosavadní agendy převezme kolega Richter. I jim patří velké poděkování. Jsem Roztočák, vždy jím budu
a vždy na to budu patřičně hrdý.
V minulých dnech jsme prožili svátky,
které k naší demokracii neodmyslitelně patří. Připomenuli jsme si Den válečných
veteránů, bez nichž bychom neměli naši
zemi, svobodu ani demokracii. Připomněli
jsme si i hrdiny, kteří se z války domů nevrátili. Čest jejich památce! O pár dní později jsme si připomněli Den boje za svobodu a demokracii, 17. listopad. Letos to,
na rozdíl od let předchozích, byla oslava
radostnější. Jsem rád, že jsme výročí sametové revoluce po roční pauze opět slavili
společně na náměstí.

Cílený svoz tříděného odpadu

K životu patří i praktické záležitosti. Jsem
moc rád, že se nám daří spustit svým způsobem revoluční projekt v systému svozu
tříděného odpadu. Podařilo se nám získat
dotaci a máme již nádoby na plast a papír,
které budete mít přímo u svých domů,
a město bude zajišťovat jejich pravidelný
svoz. Moc děkuji všem, kteří se do systému
přihlásili. Mnozí mají již nádoby doma. Prv-

ní svoz proběhne na začátku prosince a budete o něm informováni. Od nového systému, který bude doplňkem všeho, co funguje
doposud (nic nebudeme rušit), si slibujeme
větší komfort obyvatel našeho města, menší
vytížení ne vždy vzhledných kontejnerových hnízd a samozřejmě ještě lepší poměr
vytříděného odpadu. Všem, kteří se na zavedení tohoto systému podíleli, moc děkuji.
Zejména pak kolegovi radnímu Štifterovi.

Rostoucí ceny energií

Rostou ceny energií. Mnozí přišli o své dodavatele a přešli pod tzv. dodavatele poslední instance, kteří informovali klienty
o nové výši záloh. Ty mnohdy dosahují neskutečných částek. Pokud se vás to týká
a pokud jste tak doposud neučinili, prosím
neváhejte a co nejrychleji přejděte do režimu standardních smluvních podmínek. Buďte ale prosím obezřetní, ať nenaletíte tzv. energošmejdům. Kdybyste
potřebovali poradit, zavolejte na číslo
800 710 710. To zřídil Středočeský kraj.
Kdybyste se dostali do opravdu svízelné situace, kterou byste nebyli schopni řešit, obraťte se na sociální oddělení našeho městského úřadu. Pokusíme se najít cestu, jak
vám v nelehké situaci pomoci.
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Se srdečným pozdravem
Jan Jakob
starosta města Roztoky

Zastupitelstvo v plném počtu
Poosmé v tomto roce se sešlo městské zastupitelstvo ve středu 20. října. Došlo
k nepříliš častému jevu – přišli všichni zvolení členové zastupitelstva. Je to
určitě dobře, už jenom proto, že na programu bylo mimo jiné schválení nového
územního plánu. Je jen málo norem v pravomoci zastupitelstva, jako je právě
územní plán. Ten totiž předurčuje další rozvoj obce na léta dopředu.

Leč popořádku. Nejprve přišly na řadu obvyklé procedury – volba pracovních komisí, schválení programu, kontrola plnění
usnesení, kontrola zápisu z předešlého zasedání.
Zastupitelé vyslechli zprávu o činnosti
městské policie a informaci o vývoji městského rozpočtu za tři čtvrtletí letošního
roku. S tím souvisela následně rozpočtová
opatření. Jejich schvalování bylo tentokrát
příjemné – vesměs se jednalo o navyšování očekávaných příjmů. Do městské kasy
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(přesněji na městský účet) přiteče o 6 milionů Kč víc, než se čekalo.
Po stručném projednání zápisu z finančního výboru přišlo na řadu několik věcných břemen pro vedení elektřiny a plynu
a záměr směny malých pozemků u křížení
ulic Hálkovy a Obránců míru.
V 19 hodin bylo zahájeno schvalování
územního plánu města. Nový územní plán
byl připravován od roku 2013. Jeho pořizovatelem byl původně Městský úřad Černošice jako místně příslušný úřad územního

plánování, jenže pro jeho naprosté zahlcení územními plány dalších obcí převzal
od roku 2019 jeho úlohu Městský úřad
Roztoky, který si na přípravu ÚP najal
Ing. Arch. Radka Bočka. K původnímu návrhu dorazilo 124 námitek majitelů dotčených nemovitostí a 58 připomínek dalších
občanů. Všechny byly vypořádány a proběhlo opakované veřejné projednávání, v němž bylo uplatněno 42 námitek
a 18 připomínek. Ty byly rovněž vypořádány a odsouhlaseny všemi příslušnými orgány veřejné správy. Zastupitelstvo tedy
mohlo nový územní plán včetně vypořádání námitek a připomínek schválit, což se
také 17 hlasy stalo. Tři zastupitelé se hlasování zdrželi a jedna zastupitelka nehlasovala, protože by se dostala do střetu zájmů.
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INFORMACE Z RADNICE
Přijetí územního plánu je důležité i z toho
důvodu, že kdyby nebyl schválen do konce
příštího roku, přestala by ve městě v důsledku ustanovení stavebního zákona platit
jakákoli pravidla pro výstavbu.
Nutno ještě podotknouti, že si zastupitelé zároveň odsouhlasili, že po Novém roce
se ještě k územnímu plánu vrátí, protože
několik málo sporných bodů bude třeba
posoudit znovu.

Projednávání územního plánu skončilo
přijetím usnesení ve tři čtvrtě na devět.
Po krátké přestávce ještě zastupitelé schválili přijetí navýšené dotace na sociální služby, projednali zápis z kontrolního výboru
a zápisy z posledních dvou jednání rady
města.
Zasedání skončilo krátce před půl desátou. Poslední (já) zhasl a zamkl. Nikdo by
neřekl, že se tu právě psaly dějiny. Tedy

vlastně spíš budoucnost. Ne všichni si asi
uvědomují význam základní premisy nového územního plánu: už se nebude rozšiřovat zastavitelné území města. A plochy,
které už k zastavění určené jsou, podléhají
nebo vbrzku budou podléhat přísné regulaci.
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Jaroslav Drda

Dvě schůze městské rady v říjnu
Ve středu 6. října se sešla městská rada k pravidelnému
jednání a utkala se s 30 body programu.
Radní se věnovali přehledu daňových příjmů, přiměřeně optimistickému, dále rozpočtovým opatřením. Zde posílili paragraf
dětských hřišť a také paragraf obsahující
mj. výsadbu nových stromů.
Radní jmenovali inventarizační komisi
a schválili plán inventarizace.

Nová mašinka TS
pro úklid obce

Důležitým bodem bylo využití fondu reprodukce Technických služeb k nákupu
multifunkčního vozidla. Nová, modernější
mašinka, sloužící k úklidu města, bude pořízena do Vánoc a její cena nepřevýší 2 miliony korun.
Polepší si i městská policie, pro kterou
rada schválila nákup služebního vozidla
do 580 000 Kč včetně daně. Rada uložila
vedoucímu strážníkovi P. Veverovi zohlednit v návrhu rozpočtu pro rok 2022 náklady na splácení úvěru spojeného s pořízením nového vozu MP.

Dělení pozemků, rušení
stavební uzávěry

Městská rada se zabývala dělením pozemků pod chatou čp. 1466 na Levém Hradci
v souvislosti s podáním žádosti o vyjmutí
těchto pozemků z funkce lesa a odsouhlasila v této souvislosti oddělení pozemků
o výměře 35 m2 a 26 m2 z městského pozemku 2739.
Radní vzali na vědomí projednaný návrh územní studie Panenská I a uložili pořizovateli zaevidovat územní studii
do centrální evidence územně plánovacích
činností.
Rada akceptovala návrh místostarosty
Michala Hadraby a zrušila stavební uzávě-

listopad 2021

ru k pozemkům 3028/77, 3028/7, 3028/78,
3028/79 a 3028/273 v kat. území Žalov.
Radě tento postup uložil svým rozsudkem
krajský soud – a tak vedení města muselo
samo rádo konat.

Nesouhlas se změnou
druhu nájmu

Radní nesouhlasili se změnou nájemní
smlouvy z doby určité na dobu neurčitou
s panem učitelem jedné z našich škol s tím,
že není možné snížit množství služebních
bytů pro potřeby města.
Radní souhlasili s vyhlášením ředitelského volna v ZŠ a ZUŠ a vyslechli informaci
radní V. Drdové o podání dotační žádosti
naší základní školy k 02 v projektu Chytrá
škola.
Na programu byl i zápis z jednání sociální komise a schvální příspěvků na úhradu
obědů a školného sociálně potřebným dětem, stejně jako pomoc sociálně slabému
spoluobčanovi na úhradu nájemného včetně služeb.
Radní schválili i příspěvek společnosti
Domácí péče Včelka (pomoc seniorům)
ve výši 20 000 Kč, stejnou částku poskytlo
vedení města Církvi československé husitské v Roztokách na výkon charitativní
a sociální práce.
Rada vzala na vědomí informaci radního Martina Štiftera k ceně za odpady pro
rok 2022 a navýšení o 4 procentní body
pokrývající inflaci.

Sběrný dvůr jen pro
obyvatele Roztok a Žalova

Místostarosta Tomáš Novotný uvedl bod,
ve kterém rada nesouhlasila s tím, aby bylo
možné přijímat do sběrného dvora v na-

šem městě odpad z jiných obcí. Zde rada
vycházela z provozních kapacit našeho
sběrného dvora a stanoviska ředitele Technických služeb.
Radnice se dočkala dalšího pronájmu tiskárny/kopírky, i s tím rada vyslovila souhlas.

Peníze na pronájmy
tělocvičny pro spolky

Radní dále vyhlásili programovou dotaci
na podporu víkendových pronájmů prostor ZŠZB místním spolkům v období září
2021 – červen 2022 a pověřili odbor vnitřních a sociálních věcí její administrací.
Celkovou alokovanou částku stanovili
radní na max. 100 000 Kč. Toto opatření
bylo přijato jako reakce na (auditem vynucené) zvýšení pronájmů tělocvičny
v základní škole a následnou kritiku spolků, zejména Sokola, které poukázaly
na přílišnou drahotu, která jim působí
komplikace.
Starosta Jan Jakob předložil návrh změny platného územního rozhodnutí. Jde
o upuštění od záměru výstavby vědecko-technického parku zamýšleného původně
firmou Trigema v místě, kde dnes stojí
škola Cihelna. VTP by tam věru už nikdo
nepostavil, ale učinili jsme procesním pravidlům zadost.
Radní Martin Štifter informoval v závěru o pokroku v připravovaném odvozu
plastu a papíru tzv. od domu (pilotní provoz bude spuštěn od prosince 2021).
Druhé říjnové zasednutí městské rady
se konalo před zastupitelstvem dne 20. října Radní se věnovali pronájmu části pozemku v Kantorově ulici za účelem provozování venkovního hřiště a schválili
uzavření nájemní smlouvy pro tento účel.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
l roku s opcí pro přednostní nájem
po dobu dalšího roku.
➔
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Rekonstrukce stanice
v Roztokách je v plném proudu
Areál Středočeského muzea

Provizorní nástupiště
Výpravní budova

Provizorní nástupiště
Přístup k provizorním
nástupištím

Původně bylo dokončení stavby ve stanici Roztoky u Prahy plánováno na konec letošního roku, avšak z důvodu archeologických nálezů v okolí staveniště a zpoždění dodávek
materiálu se odsouvá na jaro příštího roku.
Dvě koleje budou zprovozněny 7. prosince a u zbylých tří bude zahájena výměna. Bude
dokončeno ostrovní nástupiště, zprovozněno však bude po dokončení druhé poloviny
podchodu, který povede pod kolejemi ke všem nástupištím. Pro přístup
k vlakům budou dočasně zřízena dvě provizorní nástupiště, která budou ležet
v blízkosti podjezdu do muzea. Příchod k nim bude umožněn přes neprovozované koleje.
Stavba byla rozšířena o rekonstrukci letní čekárny, na jejíž kompletní obnovu byla
vypsána veřejná soutěž. Její ukončení je plánováno na konec letošního listopadu.
Děkujeme za vaši trpělivost a omlouváme se za nepohodlí vzniklé stavebními pracemi.

INFORMACE Z RADNICE
Tuny letité navážky
zmizí z okolí školy
Důležitým bodem bylo schválení zadávacích podmínek podlimitní zakázky pro likvidaci navážky z areálu vedle školy Cihelna. Limitní cena je zde smutných
7 900 000 Kč. Odvážení nahromaděných
sutí, recyklátů a další nezdoby z uplynulých desetiletí vypukne na přelomu listopadu a prosince a obyvatelům okolních domů

patří naše omluva za další obtěžování hlučnými nákladními auty.

Moderní přístřešek u přívozu

Rada přitakala také zápisu rekreační chaty
do katastru nemovitostí (par. č. 3766 v katastru Žalova) a dále pověřila starostu podpisem smlouvy s Povodím Vltavy. Smlouva
se týká nového přístřešku u přívozu. Moderní stavba bude vybudována v dohledné
době, jejího zhotovení se na své náklady

Adresný sběr tříděného odpadu startuje
Vážení spoluobčané, naše společná snaha
zahájit adresný sběr plastů a papíru v městě Roztoky je již v konečné fázi. Jelikož
jsme zaregistrovali žádost občanů města
dle předem stanovených kritérií na vydání
více než 500 ks nádob, bylo zahájeno v prvním týdnu listopadu t. r. vydávání těchto
nádob na dvoře MÚ, a to ve dnech pondělí
a středa, od 8.00 hod. do 17.30 hod., případně v jiný den, dle dohody s pracovníky
odboru životního prostředí.
Svoz bude zajišťován vozem společnosti
FCC Regios, a. s., dle níže uvedeného harmonogramu. V období prosinec 2021 až
březen 2022 bude uskutečněn 1x svoz plastu a 1x svoz papíru měsíčně, vždy v sudý
čtvrtek. Od dubna 2022, kdy již bude město mít k dispozici vlastní svozové vozidlo,
bude možno podle skutečné potřeby intenzitu svozu zdvojnásobit.
Věříme, že se ke zkvalitnění efektivnosti
při třídění a svozu odpadu aktivně přidáte.

Oba materiály jsou po svozu dále zpracovávány, recyklovány nebo energeticky využívány. Město dlouhodobě podporuje nakládání s odpady, které je v souladu
požadavky ochrany životního prostředí,
a proto vám tuto službu poskytuje bezplatně. Informaci a formulář najdete na
https://www.roztoky.cz/adresny-sber-odpadu
Harmonogram svozu:
Rok

2021

Plast

2. 12.

Papír

16. 12.

30. 12.

2022
27. 1.

24. 2.

24. 3.

13. 1.

10. 2.

10. 3.



l

Ing. Zdeněk Richter
místostarosta

ujala firma Pohl dle architektonického návrhu arch. Ondřeje Smolíka.
Po ukončení schůze se radní odebrali
vstříc radostnému zastupitelstvu.
l

Tomáš Novotný
místostarosta

Očkování proti covidu-19
v Roztokách
Město Roztoky vyjednává o možnosti
opětovného hromadného očkování
na městském úřadu (termín zatím není
jistý), ale občané se mohou nechat
naočkovat také u svých praktických
lékařů.
Využijte tedy možnosti, nechat se naočkovat 3. dávkou (ale i 1. a 2. dávkou)
zde v Roztokách. Pokud váš praktický
lékař neočkuje, obraťte se na ordinaci
MUDr. Blanky Jugasové. Paní doktorka
očkuje i zájemce, kteří nejsou u ní
evidováni. K dispozici má vakcíny
Moderna a Pfizer.
Pro telefonické objednávání jsou vyhrazeny tyto časy:
Po: 13.00–14.00
Út: 13.00–14.00
St: 11.00–12.00
Čt: 15.00–16.00
Pá: 11.00–12.00
Tel. 220 911 758, mobil: 601 120 220
l
E-mail: jugasova@ordinace.cz

Vladimíra Drdová
radní pro školství a sociální věci

Milostivé léto

Konzultační den zrušen

Dlužíte veřejnoprávnímu subjektu (státu, obci nebo jejich
příspěvkové organizaci apod.)
a dluh je vymáhán soudním
exekutorem? Zaplatíte-li do
28. 1. 2022 jistinu dluhu (původní částku) a poplatek 908 Kč,
zbytek dluhu se vám odpustí.

Odbor vnitřních a sociálních
věcí MÚ Roztoky oznamuje, že
z důvodu zhoršení pandemické
situace spojené s onemocněním
covid-19 došlo bohužel ze strany OSSZ Praha-západ ke zrušení
konzultačního dne pro občany
města s vedoucí oddělení důchodů OSSZ Praha-západ paní
Michaelou Průšovou, který byl
plánován na 24. listopadu 2021.

Dlužník musí při platbě výslovně uvést, že chce využít institut
milostivého léta a vyzývá
exekutora, aby postupoval dle
zákona č. 286/2021 Sb., část 2,
čl. IV, bodu 25.
Pozor! Na daňové a správní
exekuce (např. dlužné poplatky
za odpady) se milostivé léto
nevztahuje.
Pokud potřebujete poradit,
zavolejte na helplinku Člověka
v tísni: 770 600 800

listopad 2021

Konzultační den pro občany
s paní Michaelou Průšovou se
budeme snažit zajistit na jaře
roku 2022.
Omlouváme se a děkujeme
za pochopení. 

l

Ing. Kateřina Lukášová
vedoucí oddělení sociálního a DPS,
MÚ Roztoky

Po uzávěrce:
Očkovací tým dr. Chaloupky
přijede v prosinci
Půjde pravděpodobně o týden od
6. prosince 2021, buď úterý nebo čtvrtek. Očkování bude určeno nejen pro
spoluobčany, kteří u týmu dr. Chaloupky na radnici dostali první a druhou
dávku (od druhé uplyne půlrok právě
3. prosince), ale i pro zájemce, kteří
se chtějí naočkovat dávkou první či
splňují podmínky pro dávku druhou.
Očkovat se bude vakcinou Pfizer
v budově městského úřadu. Upřesnění
najdete na webových stránkách města
a na Facebooku, v době uzávěrky
tohoto Odrazu nebyly všechny podrobnosti ještě známy.
Vážení spoluobčané, využijte této
šance, prosím. Vakcinace je cesta z col
vidové mizerie. 

Tomáš Novotný

místostarosta
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Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období
od 1. 10. do 3. 11. 2021:  
n 1. 10. oznámena uhynulá kočka vedle kon-

tejnerů na tříděný odpad v ulici Vraštilova
– uhynulá kočka odstraněna a odevzdána
MVDr. Šavrdovi k odborné likvidaci;
n 1. 10. oznámeno nebezpečné vyhrožování v zahrádkářské kolonii U Zastávky
v Roztokách–Žalově – na místě již klid,
provedeným šetřením zjištěno, že obyvatel
jednoho zahradního domku vyhrožoval
zabitím a zapálením zahradních domků
ostatním majitelům v této zahrádkářské
kolonii, zjištěna podezřelá osoba, která se
nacházela ve svém domku, na místo též
hlídka PČR, která si věc převzala k jejich
realizaci zadokumentování;
n 2. 10. v rámci hlídkové činnosti zjištěno
poškození skleněné výplně čekárny na autobusové zastávce U Rybníčku (směr Praha) – zadokumentováno, kvalifikováno
a šetřeno jako podezření z přestupku proti
majetku;
n 2. 10. oznámen nález platební karty Mastercard VTB, kterou oznamovatel nalezl
v ulici Masarykova a odevzdal na MP Roztoky – v následujících dnech zjištěn majitel
této platební karty a tomuto nalezená platební karta předána, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci;
n 3. 10. v rámci hlídkové činnosti zjištěno
v místě kontejnerového stání na křižovatce
ulici Obránců míru a Lidická (v místě
u autobazaru Holý) několik odložených
prázdných papírových krabic mimo kontejnery na tříděný odpad – zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti veřejnému pořádku,
v následujících dnech vyřešen výše uvedený přestupek s odpovědnou osobou uložením blokové pokuty v příkazním řízení
na místě;
n 4. 10. ve schránce důvěry MP Roztoky
obálka s osobními doklady a platební kartou ČSOB – nalezené věci uloženy na MP
Roztoky jako nález, majitel nalezených věcí
vyrozuměn, do současné doby se však nedostavil k převzetí svých věcí, opakovaně
vyrozuměn písemně;
n 4. 10. v rámci hlídkové činnosti objeven
v ulici Tiché údolí zábor veřejného prostranství, a to několik dní umístěným kontejnerem na suť – provedeným šeřením
na OSRM zjištěno, že není uhrazen poplatek za zábor veřejného prostranství, odpovědná osoba následně poplatek za zábor
na MÚ uhradila;
n 5. 10. oznámeno narušení občanského
soužití v bytě domu v ulici Zaorálkova, kdy
muž napadl svoji bývalou přítelkyni –
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na místě již klid, zjištěno, že podezřelá osoba oznamovatelku nejprve urážela a poté
i fyzicky napadla, lékařské ošetření nevyžadováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku;
n 6. 10. oznámeno, že v obci Únětice na autobusové zastávce v ulici Rýznerova v místě u křižovatky s ulicí Pivovarská se pohybuje osoba, která skáče do vozovky před
projíždějící vozidla – na místě zjištěna očividně psychicky labilní osoba, zjištěna totožnost této osoby, na místo též hlídka
PČR Libčice, která si osobu převzala k jejich dalšímu opatření;
n 8. 10. oznámen nález mobilního telefonu
iPhone v prostoru zámečku v Roztokách –
na místo se dostavila hlídka a převzala nalezený mobilní telefon, tento byl uložen
na MP Roztoky jako nález, zveřejněno
na Facebooku – skupina Roztoky (oznamovatelem), téhož dne zjištěna majitelka
a nalezený telefon jí byl předán;
n 9. 10. oznámeno poškozené vozidlo tov.
zn. VW, zaparkované v ulici Lidická, kdy
nezjištěný pachatel v nočních hodinách
propíchl dvě pneumatiky tohoto vozidla
a poškrábal lak – kvalifikováno jako podezření z přečinu poškozování cizí věci, předáno PČR Libčice k jejich realizaci zadokumentování;
n 10. 10. oznámeny uhynulé divoké kachny
v oblasti Holého vrchu – předáno členům
mysliveckého sdružení;
n 12. 10. v ranních hodinách ve spolupráci
s policisty kriminální policie OŘ Praha-venkov zadržena v oblasti Holého vrchu
osoba podezřelá z majetkové trestné činnosti;
n 12. 10. oznámen pokus krádeže předního
kola z jízdního kola uzamčeného v provizorním přístřešku na nádraží železniční
stanice Roztoky, dále oznámeno odcizení
zadního kola z jiného jízdního kola umístěného ve stejném provizorním přístřešku
na tomto nádraží – kvalifikováno a šetřeno
jako podezření z přestupku proti majetku;
n 13. 10. v rámci hlídkové činnosti nalezeno na okraji ulice U Hřiště odstavené vozidlo Volvo V70 bez tabulek r. z., vozidlo
evidentně dlouhodobě neprovozované
a nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích – zadokumentováno, na vozidlo vylepena výzva k odstranění
vozidla z pozemní komunikace, vozidlo
uzamčeno, nebylo možno zjistit VIN vozidla, provedeno místní šetření ke zjištění
provozovatele vozidla, oznámeno Silničně
správnímu úřadu při MÚ Roztoky;

n 14.

10. nález průkazu VZP ve schránce
důvěry MP Roztoky – průkaz uložen
na MP Roztoky jako nález, v následujících
dnech odeslán vydavateli;
n 15. 10. ve schránce důvěry MP Roztoky
nalezena platební karta ČSOB – zjištěn
majitel, kterému byla nalezená platební
karta předána, majitel by touto cestou chtěl
poděkovat poctivému nálezci;
n 15. 10. oznámen nález prstýnku ze žlutého kovu v prodejně Albert na Tyršově náměstí – nález zveřejněn na webových
stránkách MP Roztoky, Facebooku – skupina Roztoky, v následujících dnech zjištěna majitelka, majitelce nalezený prstýnek
předán, majitelka by touto cestou chtěla
poděkovat poctivému nálezci;
n 16. 10. oznámena rozbitá skleněná výplň
okna rodinného domu v ulici Lidická, kterého se dopustil dosud nezjištěný pachatel
– dále bylo zjištěno, že na tomto okně, které má prasklou skleněnou výplň, je na skle
přilepený exkrement v papíru, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako
podezření z přestupku proti majetku;
n 18. 10. v rámci hlídkové činnosti nalezeno na okraji ulice Potoky odstavené vozidlo tov. zn. Kia Sephia, nesplňující
podmínky provozu na pozemních komunikacích, vozidlo evidentně dlouhodobě
neprovozováno – zadokumentováno, provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěno, že tabulky r. z., které jsou umístěny
na vozidle, na toto vozidlo nepatří, výzva
na vozidlo, nepodařilo se zjistit VIN vozidla, neboť vozidlo je řádně uzamčeno,
oznámeno Silničně správnímu úřadu MÚ
Roztoky;
n 18. 10. ve večerních hodinách oznámena
žádost o otevření bytu v ulici Chelčického,
kde si majitelka bytu zabouchla vstupní
dveře do bytu a uvnitř bytu měla zapnutý
sporák – na místo též hasiči, kteří provedli
otevření vchodových dveří, byt předán majitelce v pořádku;
n 22. 10. oznámen nález bedny s nářadím
v zalesněném prostoru v místě za garážemi
v ulici Třebízského – na místě zajištěna nalezená věc a uložena na MP Roztoky jako
nález, zveřejněno na webových stránkách
MP Roztoky a Fabebooku – skupina Roztoky;
n 22. 10. oznámen volně pobíhající pes
v ulici Obránců míru v místě u Lexíku, kterého oznamovatel dovedl na MP Roztoky
– pes umístěn do záchytného kotce MP
Roztoky, prohlídkou psa zjištěn čip, tento
však neprocházel žádným registrem zvířat,
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nalezený pes zveřejněn na Facebooku –
skupina Roztoky, zjištěn majitel, majiteli
pes vydán v pořádku, přestupek vyřešen
uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě;
n 22. 10. oznámeno vloupání do objektu
garáže na pozemku domu v ulici Lidická,
kdy nezjištěný pachatel rozlomil fabku
zámku dvoukřídlých vrat garáže vnikl
do objektu a zde odcizil z pultového mrazáku zamražené maso a dále z prostoru garáže obraz;
n 24. 10. oznámeno porušení OZV města
Roztoky regulace hluku z pozemku domu
v ulici Čapkova, a to používáním elektrických pracovních nástrojů v neděli, kdy je
to zakázáno – na místě zjištěno, že zde dělníci používají elektrické nářadí na rekonstrukci domu, hovořeno s majitelem nemovitosti, tento upozorněn na porušení
OZV, práce okamžitě ukončeny, přestupek
vyřešen domluvou;
n 25. 10. v rámci hlídkové činnosti nalezen
v ulici Levohradecká školní penál s obsahem školních potřeb – penál uložen na MP
Roztoky jako nález, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a Facebooku
– skupina Roztoky;
n 25. 10. žádost PČR o součinnost při zásahu proti agresivnímu cestujícímu ve vlakové soupravě v železniční stanici Roztoky,
kde tento cestující napadá ostatní cestující
– na místě zajištěna agresivní osoba, následně se dostavila i hlídka PČR Libčice,
která si událost i s osobou podezřelou
z přečinu výtržnictví převzala;
n 25. 10. oznámeno odcizení koloběžky zn.
Yedoo numbers two v provizorní čekárně
železniční stanice Roztoky v Nádražní ulici
– zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku;
n 26. 10. oznámeno nabourané zaparkované vozidlo tov. zn. Škoda Fabia v ulici Nádražní vedle budovy ČD, se kterým se
oznamovatel dostavil na MP Roztoky –
předáno policistům Skupiny dopravních
nehod PČR Praha-venkov;
n 27. 10. oznámeno volné pobíhání psa
v ulici 17. listopadu, kterého oznamovatelka dovedla na MP Roztoky – při prohlídce
psa zjištěna jak „psí známka“ města Roztoky, tak i čip, dle evidence psů při MÚ Roztoky zjištěn majitel tohoto psa, majiteli nalezený pes předán v pořádku, kvalifikováno
a šetřeno jako podezření z přestupku;
n 27. 10. oznámena krádež zboží v prodejně Tesco v Lidické ulici, kde podezřelá osoba byla zadržena ochrankou prodejny –
na místě zjištěno, že podezřelá osoba vzala
zboží z regálu, které ukryla u sebe, a prošla
přes pokladny, aniž by toto zboží zaplatila,
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u východu z prodejny byla zadržena
ochrankou prodejny, ke krádeži se doznala, odcizené zboží vrátila na prodejnu,
přestupek proti majetku byl s přestupcem
vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě;
n 28. 10. oznámeno porušení OZV města
Roztoky – regulace hluku, a to z prostoru
stavby na pozemku bývalé Ajmovky
na rohu ulic Jungmannova a Dobrovského,
kde dělníci používají elektrocentrálu
a elektrické pracovní nástroje – na místě
hlídkou zjištěna výše uvedená činnost dělníků na stavbě, na místě kontaktována odpovědná osoba, tato upozorněna na porušování OZV města Roztoky, hlučné práce
byly dělníky stavby okamžitě ukončeny,
přestupek vyřešen na místě domluvou;
n 28. 10. oznámeno vloupání do kolny
na pozemku domu v ulici Poděbradova –
na místě zjištěno, že nezjištěný pachatel
vnikl na pozemek a zde rozlomil fabku
zámku dveří kolny, vnikl dovnitř a zde odcizil tři jízdní horská kola a elektrickou koloběžku, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z trestného činu krádeže vloupáním;
n 30. 10. v nočních hodinách oznámeno, že
v obci Únětice v ulici Černovolská leží
na zemi bezvládný muž – hlídka na místo,
nalezen bezvládný silně podnapilý muž,
který byl podchlazený a měl pohmožděniny na hlavě, na místo přivolána rychlá
zdravotnická pomoc, na místo též hlídka
PČR Libčice, podchlazený muž předán
do péče osádky sanitního vozidla, dle nalezeného dokladu, který osoba měla u sebe,
zjištěna totožnost této osoby, osoba převezena do nemocničního zařízení FN Motol;
n 31. 10. oznámeno volné pobíhání psa
rasy americký staffordshire teriér po poli
vedle ulice Legií – hlídka na místo, pes odchycen, provedenou prohlídkou zjištěn čip,
provedenou lustrací zjištěno, že tento čip je
registrován v Národním registru zvířat,
tento registr se pokusil vyrozumět majitele,
bohužel se to nepodařilo, vzhledem
k tomu, že ani v následujících dnech se nepodařilo zjistit majitele a nikdo se k nalezenému psu nepřihlásil, byl předán referentům Odboru životního prostředí při
MÚ Roztoky a převezen do útulku Lesan
v Kralupech nad Vltavou;
n 2. 11. v rámci hlídkové činnosti byla
v Nádražní ulici nalezena na chodníku spící osoba – osoba v silně podnapilém stavu
nezraněna, vzhledem k frekventovanému
místu osoba vykázána z místa, podezření
z přestupku proti veřejnému pořádku (veřejné pohoršení) vyřešeno na místě domluvou;
n 2. 11. ve večerních hodinách oznámena
uhynulá kočka na Tyršově náměstí – hlíd-

ka na místo, uhynulá kočka odstraněna,
předána MVDr. Šavrdovi k další kafilerní
likvidaci;
n 3. 11. ve večerních hodinách oznámeno
cestou PČR, že na Tyršově náměstí došlo
k napadení mladistvého mladíka – hlídka
na místo, svědci události označili hlídce
podezřelé osoby, které utíkaly směrem
ke schodišti do serpentiny, dále od svědků
zjištěno, že rychlá zdravotnická pomoc je
přivolána a je na cestě k poškozenému,
hlídka se vydala pronásledovat podezřelé
osoby, bylo zjištěno, že se jednalo o jednoho mladíka a jednu dívku, při pátrání
po podezřelých osobách byl zjištěn výskyt
podezřelého mladíka, tento při zadržení
napadl jednoho ze zasahujících strážníků,
udeřil ho pěstí do obličeje a snažil se z místa uniknout, za použití donucovacích prostředků (varovný výstřel, hmatů chvatů
a přiložení služebních pout) byla podezřelá
osoba zpacifikována a zadržena, na místo
přivolány hlídky PČR, na místo se dostavila hlídka PČR Skupiny dopravních nehod
Praha-venkov, prvosledová hlídka PČR
Praha-venkov, hlídka PČR Kralupy, hlídka
PČR hl. m. Prahy, které provedly pátrání
po druhé podezřelé osobě (dívka) dle získaného popisu, dále se na místo dostavilo
sanitní vozidlo rychlé zdravotnické pomoci, jehož osádka ošetřila drobné povrchové
poranění strážníka, pátrání po podezřelé
dívce bylo s negativním výsledkem, dalším
šetřením bylo zjištěno, že podezřelé osoby
si u bankomatu Komerční banky na Tyršově náměstí v Roztokách vyhlédly poškozeného při výběru hotovosti, poté ho pronásledovaly a v parku na Tyršově náměstí
tohoto mladík napadly s tím, že ho chtěly
okrást, to se jim podařilo a odcizily mu peněženku, která následně kamarádem poškozeného byla získána od podezřelého
zpět, poškozená mladistvá osoba musela
být ošetřena osádkou rychlé zdravotnické
pomoci.
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).


l

Děkujeme předem za spolupráci.

Petr Vevera

ved. str. MP Roztoky
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téma měsíce

Co jste, hasiči, co jste dělali…
Po morových ranách a válkách byly pro naše předky
zničující požáry sídel největší existenční metlou.
Bezpochyby k tomu přispíval i fakt, že ve středověkých
městech převažovalo dřevo.

„Vlasti zdar, ohni zmar!“

Popud k založení sboru dobrovolných hasičů v Roztokách dal správce tzv. dynamitky
(Dynamit-Fabriken vorm. Alfred Nobel
and comp.), která se od roku 1870 nacházela v rokli Čimického potoka pod hradištěm
Zámky (Praha-Bohnice) na protějším břehu Vltavy. Byla to myšlenka jasnozřivá, neboť výroba trhavin byla samozřejmě činností velmi rizikovou. Také tam docházelo
v druhé polovině 19. století k řadě neštěstí.
Již v prvním roce provozu zde došlo k výbuchu, při němž zahynulo 5 dělníků. Ještě
horší bylo neštěstí v dalším roce, kdy obrovská exploze areál zcela zničila a smrt zde
nalezlo všech 10 pracovníků, z nichž jeden
byl z Roztok. Jak informovaly Národní listy,
na místě tragédie „nalezli jen rozmetených
údův lidských“, které „sesbírány byly
do dvou košů“. Sotva založený roztocký
sbor prošel hned na počátku své existence
ostrým testem, když se pod velením Matěje
Vošáhlíka zúčastnil hašení požáru Národního divadla v Praze v srpnu roku 1881.
Stanovy sboru dobrovolných hasičů
v Roztokách nad Vltavou byly potvrzeny
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místodržitelským výnosem 22. května
1881 a schváleny na schůzi zastupitelstva
obce Roztoky, což svými podpisy stvrdili
tehdejší starosta Antonín Tuček, radní Jan
Felkl a František Bacílek. Velitelem hasičů
se stal pozdější dlouholetý starosta obce
Matěj Vošáhlík, jednatelem Karel Kohn.
Členové byli rozděleni na lezce, stříkačníky a ochranné mužstvo. První základna
dobrovolných hasičů byla v areálu vel-

Velkolepé hasičské plesy

Časem se činnost těchto sborů rozšířila
i na oblast společenského života v obcích.
Spolu s tělocvičnými jednotami Sokol byly
spolky dobrovolných hasičů jeho opěrnými sloupy, když pořádaly různé bály, tancovačky a kulturní akce. V archivu Středočeského muzea se zachoval krásný plakát
zvoucí na ples 3. (či 27. ?) února roku 1883
nebo pozvánka na Slavnost k 15. trvání
sboru „pod patronátem Vysokorodého
Pána, pana Josefa Ledra, velkostatkáře
v Roztokách“ v srpnu 1896. V tomto případě je z dnešního pohledu zajímavý i její
program, který začínal budíčkem o páté(!)

archiv Středočeského muzea v Roztokách

Ovšem ani v novější době, zvláště s nástupem průmyslové revoluce, nebyla o fatální
požáry nouze. Proto začaly obce zakládat
dobrovolné spolky hasičů, které měly být
schopny organizovaně a efektivně zasáhnout proti nežádoucímu ohni.
První vlaštovkou v rámci monarchie
bylo založení hasičského spolku v severočeských Zákupech (Reichstadtu) Ferd. Leitenbergerem v roce 1850. Lze se domnívat,
že k tomu přispěla specifická pozice tohoto
městečka coby letního sídla rakouského císaře Ferdinanda V., zvaného Dobrotivý,
který na místním zámku rád pobýval
po své abdikaci v roce 1848.
První profesionální hasičský sbor vznikl
v Praze v roce 1853, první dobrovolný
(ryze český) pak o jedenáct let později
v nedalekých Velvarech. Na základě výnosu c. k. místodržitelství Království českého
z 15. listopadu 1867, kterým byly uznány
vzorové stanovy sboru dobrovolných hasičů, začaly vznikat hasičské sbory v českých
městech a obcích jako houby po dešti.
V roce 1881, tedy před 140 lety, i v Roztokách a v roce 1913 také v Žalově, jako součást župy Podbělohorské.

A to nemluvím o té nejhorší katastrofě – tisícileté vodě v srpnu 2002.

Cvičení jednotky dobrovolných hasičů na nádvoří roztockého velkostatku, poč. 20. století

kostatku (zámku), od roku 1903 v domku
v Máchově ulici, který byl později přestavěn a rozšířen.

Tragický osud
žalovského starosty
Starostou hasičského sboru v Žalově se stal
před 1. svět. válkou Bohumil Kužel, současně též starosta obce. Smutným paradoxem je skutečnost, že 11. února 1918 došlo
k velkému požáru zrovna jeho domu, který
přitom lehl popelem. Díky tomu, že sbor
pod velením Františka Rokose „se vyznamenal s dosti velkou vyspělostí“, jak je zaznamenáno v kronice sboru, byly vzdor
silnému větru zachráněny všechny okolní
budovy.
Pokud nepočítáme hojné požáry v posledním desetiletí 19. století, velkou zkouškou pro roztocké hasiče byla stoletá povodeň v září roku 1890. O dramatické situace
nebyla nouze ani ve 20. století, např. při
březnové povodni roku 1940, kdy bariéry
z ledových ker způsobily velké vzedmutí
Vltavy, či červencové v roce 1954, která
ohrozila nedostavěnou slapskou přehradu.

hodině ranní, pokračoval seřazením členů
spolku v uniformách a plné zbroji, účastí
na slavné mši svaté ve farním chrámu Páně
a dopolední program pak byl završen společným obědem v ceně 50 krejcarů. O půl
třetí odpoledne slavnost pokračovala zahradní a koncertní zábavou a od 6. hodiny
večerní taneční zábavou (vstupné 1 zl.).
Dobrovolní hasiči v Roztokách uspořádali
ples (20.00–5.00 hod.) i u příležitosti
60. výročí svého založení, v únoru roku
1941, kdy jiné podobné veselice již byly
v protektorátu zakázány.

„Bližnímu k ochraně,
vlasti ku cti!“
Do činnosti dobrovolných hasičů nepříznivě zasáhla první světová válka, když
mnoho mladých mužů muselo již 1. srpna
1914 narukovat. Např. sbor hasičů v Žalově se zcela rozpadl a byl obnoven až v roce
1919.
Ve dvacátých letech byl velitelem sboru
v Roztokách Jan Vejsada, ve třicátých pak
Antonín Bělčický, starostou sboru Karel
Knotek.

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

téma měsíce
V Žalově byl po celá třicátá léta starostou
hasičského sboru bývalý starosta obce Václav Burger, jednatelem Václav Šindelář. Ten
zůstal věrný této bohulibé činnosti až
do šedesátých let 20. století, kdy byl předsedou místní žalovské jednotky.
Do činnosti všech spolků, a tedy i sborů
dobrovolných hasičů, nepříznivě zasáhly
politické změny po Únoru 1948. Spolky
byly rozpuštěny a dobrovolní hasiči začleněni do Československého svazu požární
ochrany. Díky tomu se přestalo mluvit
o hasičích, z kterých se stali požárníci.
Vlastní smysl jejich činnosti to ale neohrozilo, stát si vždy uvědomoval velký význam
tohoto dobrovolného sdružení.

Spolupráce dobrovolných
a profesionálních hasičů
Činnost dobrovolných hasičů se ovšem neomezuje jen na hašení požárů, ale, jak již
bylo řečeno, je vítanou pomocí při povodních a odstraňování následků dalších živelních pohrom, jichž evidentně přibývá,
a také ekologických havárií. V současnosti
doplňují činnost profesionálních sborů
v celém spektru jejich zásahových činností
včetně vážných dopravních nehod.
Sbor dobrovolných hasičů v Roztokách
dlouhá léta působil ve zbrojnici v Máchově

ulici, a to společně s jednotkou profesionálních hasičů. Ti začali působit v našem
městě před padesáti lety a jsou v boji s požáry a dalšími katastrofami takříkajíc
„v první linii“, i když co do obecné popularity jsou trochu ve stínu „dobráků“. Jednotce v současnosti velí ppor. Vladimír Došek.

Nová zbrojnice
v Masarykově ulici
Dobrovolní hasiči s velkou podporou města
vybudovali svou novou zbrojnici v pokračování Masarykovy ulice v Solníkách. Díky
štědré dotaci z evropského fondu i rozpočtu
města zakoupili nový „klenot“ výjezdové
jednotky – velkokapacitní cisternu CAS
SCANIA, která významně posílila jejich zásahové možnosti. Ve dvou posledních sezonách, kdy jsme čelili epidemii covidu-19, se
dobrovolní hasiči významně podíleli na rozvozu dezinfekcí a ochranných pomůcek.

Výkonný výbor SDH Roztoky
(Nové složení od roku 2021)
Starostka SDH Roztoky 
Simona Mádlová   
Místostarosta SDH 
Pavel Paluka
Pokladník SDH
Jan Novák
Jednatel SDH
Petr Šolín
Revizor SDH Michal Cempírek
Velitel SDHRené Šmíd

mladých hasičů (17) a sympatizanty této
formy společenského vyžití členů (celkem
47). Starostkou SDH je od letošního roku
žena – Simona Mádlová!
l


V současnosti funguje sbor dobrovolných hasičů v Roztokách ve dvou liniích.
První je vlastní výjezdová jednotka s počtem 22 členů (z nichž je šest profesionálních hasičů), vedená René Šmídem. V roce
2020 uskutečnila 32 výjezdů k různým zásahovým událostem. Druhou tvoří zájmový a vzdělávací oddíl, zahrnující družstvo

Stanislav Boloňský

Konečně závody!
Po dlouhých měsících koronavirových
opatření a následných letních prázdnin se
děti z SDH Roztoky  zúčastnily Okresního
kola hry Plamen, disciplína ZPV ve Sloupu
u Davle. Hlavní disciplíny tohoto závodu
byly – střelba ze vzduchovky, základy
požární ochrany, topografie, uzlování,
základy první pomoci, překonání překážky
po vodorovném laně.
Účast byla hojná a naši mladí hasiči se umístili na krásném patnáctém místě. 
l
Za MH SDH Roztoky

Simona Mádlová
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 27.11. do 23.12.2021*

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

listopad 2021
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rozhovor

Poradna Včera
V prostorách Klubu seniorů (SPCCH) v Havlíčkově ulici
najdete také Poradnu Včera – poradnu pro seniory, lidi
s demencí a jejich pečující. Tak jako v jiných městech i zde
společnost Dementia nabízí pomoc lidem, kteří pečují
o své blízké s Alzheimerovou nemocí. Kromě klasického
poradenství je možné udělat si zde i základní testy paměti.
Pracovník poradny může poskytnout konzultaci i mimo
poradnu (například v domácnosti), v rámci okresu Praha-západ. O co vše organizace Dementia usiluje? To nám
v rozhovoru prozradila Veronika Maslíková, ředitelka
organizace.
„Na co se vaše organizace zaměřuje?“
Dementia podporuje ty, kteří se v domácím prostředí starají o blízkého člověka
s Alzheimerovou nemocí nebo některým
druhem demence. Taková péče bývá nesmírně náročná po fyzické i duševní
stránce a často vede k vyčerpání pečujícího. Navíc mívá dopady na jeho profesní
a rodinný život i na zdraví. Pečující se
často ocitnou v nové roli zcela neočekávaně, nemají zkušenosti ani potřebné vědomosti a zaskočí je nejen projevy nemoci samé, ale i to, jak široký okruh lidí
ovlivní. A právě v té chvíli – ale raději
dříve – můžeme nastoupit my a poskytnout pečujícímu rady i podporu, aby
svou roli zvládl a nezaplatil za to vlastním
zdravím.
„Jak vás vůbec napadlo založit takovou
organizaci?“
Dementii jsme založily s kolegyněmi
s dlouholetou praxí v oboru péče o lidi
s demencí. V této práci jsme přicházely
do styku nejen s nemocnými lidmi, ale
i s jejich pečujícími rodinami a postupně
si uvědomovaly, jak tristním podmínkám
musejí čelit. Mnozí pečující se ocitají v situaci, kdy kromě vlastní práce a rodinných povinností musejí navíc de facto vykonávat zaměstnání pečovatelky, a to
sedm dní v týdnu a 24 hodin denně, bez
předchozí průpravy a samozřejmě zadarmo. Takové vytížení není dlouhodobě
snesitelné, a přece se setkáváme s případy,
kdy pečující takto fungují celá léta. Často
přitom nevědí, na jakou pomoc mají nárok nebo jaká pomoc vůbec přichází
v úvahu. Proto jsme se rozhodli zaměřit
právě na tuto skupinu – domácí či rodinné
pečující – a v podstatě pro ně vybudovat
„záchrannou síť“. V týmu je nás nyní už
přes třicet a působíme v celém Středočeském kraji.
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„Jak konkrétně pomáháte?“
V první řadě informacemi. Ve 12 městech
Středočeského kraje jsme založili síť poraden, kde si lze domluvit konzultaci s odbornými pracovníky. Ti mohou přijít i do domácnosti, kde péče probíhá, a doporučit
změny, které budou ku prospěchu zúčastněných. Dále organizujeme na 25 místech kraje
svépomocné podpůrné skupiny, kde lze sdílet své prožitky a zkušenosti s lidmi, kteří
procházejí podobným životním údobím.
Mnozí z pečujících tu nejen přijímají rady,
ale i sami radí druhým. Při svépomocné skupině je vždy přítomný i odborný „moderátor“, který se stará o plynulý průběh, odborné rady a příjemnou atmosféru. Dále lze
využít informačního chatu s odborníky, kam
je možné kdykoli zaslat otázky, a expert v daném oboru na ně odpoví buď přímo, nebo
do mailu. Konkrétně v našem okrese budeme od října na Tetíně realizovat každý měsíc
také zajímavou tematickou přednášku.
„Kdo všechno může využít vaše poradny
a podpůrné skupiny?“
Poradny i skupiny jsou určeny v první řadě
pro rodinné pečující, přijít ale může každý,
kdo shání informace nebo má o tuto problematiku zájem. Jsme rádi, když se lidé
o demenci zajímají, protože lepší informovanost ve společnosti znamená větší naději
na včasnou diagnostiku nemoci u vyššího
množství lidí.
„Proč je tak důležitá včasná diagnostika?“
Alzheimerova nemoc se nedá vyléčit, její
průběh lze ale vhodnou medikací ovlivnit.
Pokud je nemoc odhalena včas a dojde k nasazení příslušných léků, může dojít k výraznému prodloužení doby (i v řádu let), kdy je
nemocný relativně soběstačný. To navíc poskytne jeho blízkým více času, aby se na péči
postupně připravili – zpočátku obvykle stačí jen občasná mírná výpomoc.

„Co je to komunitní sdílená péče?“
Jde o náš experimentální projekt, který zatím testujeme v Hořovicích a v Brandýse
nad Labem – Staré Boleslavi. Jeho podstata
je trochu podobná denním stacionářům,
o nemocné tu však střídavě pečují kromě
profesionála i jejich rodinní příslušníci,
kteří si „odpracují“ například jeden den
v roli „hostitele“ a po zbytek týdne mají
volno a o jejich blízkého se postarají další
pečující. Výhodou komunitní spolupráce
je regionální dostupnost díky nižším nákladům na provoz a získání potřebných
pečovatelských dovedností, které rodinám
usnadní péči následně i doma.
„Kolik vaše pomoc stojí?“
Pro uživatele jsou všechny služby zdarma.
Veškerá naše pomoc je hrazena z grantů
EU, dotací kraje a jednotlivých měst, darů
jednotlivců či firem a výtěžku našich charitativních akcí.
„Jaké jsou vaše cíle?“
Chceme dosáhnout změn ve společnosti.
Snad to zní ambiciózně, jedná se ale o dosažitelné změny, které zlepší kvalitu života
v naší zemi. Konkrétně bychom rádi docílili těchto změn:
n Výrazně lepší informovanost veřejnosti
– zvýšení obecného povědomí o demenci.
n Včasná diagnostika a díky ní prodloužení soběstačnosti nemocných.
n Aby pečující věděli, kam se mohou obrátit, a chodili za námi včas, ne až ve chvíli,
kdy jsou už na pokraji sil.
n Vybudování „Alzheimer-friendly“ komunity, tedy dosažení společenského nastavení, v němž budou lidé s demencí
schopni déle a lépe „fungovat“.
n Zlepšení mezioborové spolupráce v těch
odborných oblastech, které mohou péči
o lidi s demencí ovlivňovat.
n Posílit i mezi pečujícími povědomí, že se
vždy mají na koho obrátit, že někdo stojí
konkrétně za nimi, nejen za nemocnými,
a že je bude provázet po celou dobu péče.
V případě potřeby volejte koordinátorku pro Roztoky Annu Klikovou –
tel. 774 121 827.
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Vladimíra Drdová
radní pro školství
a sociální věci

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

ŽIVOT VE MĚSTĚ

Zástupci hlavních partnerů Bike Parku – David Adam, Tomáš Novotný, Pavel Bláha, Jan Kolář, Kateřina Kočí, Petr Pohl

Nový Bike Park Roztoky v plném provozu
Dne 18. září proběhlo v rámci programu slavností břehů
Vltavy oficiální otevření Bike Parku Roztoky. Za hojné
účasti jak bikerů, tak návštěvníků se sešli zástupci hlavních
partnerů Bike Parku, a to společností CYKLO ADAM,
s.r.o., Pohl CZ, a.s., EATON, a.s., Bláha, s.r.o., a za město
Roztoky místostarosta Tomáš Novotný, aby mohli
společně přestřihnout pásku a otevřít Bike Park veřejnosti.
Po otevření následovaly první jízdy a volná exhibice.
Následně 28. října byl také otevřen zcela
nový pumptrack v rámci Bike Parku Roztoky, na kterém se vyřádí děti i dospělí. Bike
Park nyní poskytuje kromě pumptracku

i několik tratí s různými velikostmi boulí až
po skoky a je ideálním místem pro ty, kteří
se chtějí na kole něco nového naučit nebo
se zlepšovat. Těší nás, jaký je o Bike Park

velký zájem a že je aktivně využívaný. Bike
Park je volně přístupný a jeho provoz se
řídí vyvěšeným provozním řádem. Na příští rok plánujeme několik vylepšení a také
organizaci závodů i pro děti. Případní zájemci o kurzy pro děti či dospělé, prosím
piště na 6bikes.roztoky@gmail.com.
Chtěl bych za náš spolek moc poděkovat
všem hlavním i ostatním partnerům, kteří
nás podpořili, ale i všem lidem, kteří nám
chodili a chodí pomáhat, a pomohli tak
l
projektu vzniknout. 
Za 6Bikes Roztoky

VÁNOČNÍ
KNIHKUPECTVÍ
PRO ROZTOČ

Město Roztoky pořádá tradiční

14.00 Vánoční trhy - zahájení
Neděle 28. 11. 2021
od 14 do 18 hodin

- Vánoční trhy
- Občerstvení
- Rozsvícení stromu

14:30 Divadélko Romaneto
"Pejsek a kočička jdou na rozsvícení
vánočního stromečku"

14.–28. listopadu 2021

letos opět online

16.45 Vánoční promluva
paní farářky
a starosty města

17.30 Vánoční vystoupení
komorního smíšeného
pěveckého sboru Rosa
(časové údaje
jsou přibližné)

Na adventní setkání Vás srdečně zve Jan Jakob, starosta města

Výběr a online objednání knih přes
e-shop na www.roztoc.cz

4. prosince

16.15 Vystoupení
Roztockých dě
a taneční skupiny ZUŠ

17.00 Rozsvícení Vánočního
stromu města

listopad 2021

Jan Kolář

Vyzvednutí knih, drobný prodej,
literární kavárna s živou hudbou
a besedou ve vile 125 v Tichém údolí

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

Vyzvednutí knih a drobný prodej
s občerstvením v restauraci
U Lasíků v Úněticích

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!
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Poděkování Jitce a Davidovi

Tři víkendové dny v říjnu měla možnost
skupina dětí, z velké většiny žáků Základní
školy ZB, strávit v blízkosti Zdenky Braunerové, tedy respektive v místě, které malířka milovala a kde tvořila. Cyklus tří dílen na téma malířčiny tvorby vedl skvělým
způsobem výtvarník a lektor David Ramdan, a jak jinak – k ruce mu byla i paní uči-

telka Jitka Ramdanová. Děti nejprve navštívily Zdenčin ateliér, kde se seznámily
s uměleckými technikami, samy si na místě načrtly motivy, které pak nanášely jak
na dřevo, tak i na sklo. Učily se dekorovat
dřevěné skříňky, stejně jako Zdenka
po dobu francouzských studií malby, poté
zdobily barvami skleněné dózy, po vzoru

malířky, která se inspirovala zejména lidovým uměním a ornamenty nanášela
na skleněné vázičky nejrůznějších tvarů,
likérky i karafy, s nimiž sklízela úspěch
i v Americe. Na závěr děti zvládly i grafickou techniku – linoryt – tiskly si jak na plátěné tašky, tak i na papír. Účastníci tak zakusili radost i slávu, ale i lopotu a utrpení
umělců. Workshop byl slavnostně ukončen
výstavou dětských prací v Historickém sále
muzea za hudebního doprovodu cimbálu
a houslí s Emou a Marcelem. Všem Ramdanům patří náš velký dík!
Celou akci organizovaly a finančně podpořily Salón Zdenky Braunerové, z. s.,
město Roztoky a Středočeské muzeum.


l

Za Salón ZB

Marcela Šášinková

Poděkování
Ráda bych prostřednictvím Odrazu poděkovala Vladimíře a Jaroslavu Drdovým
za obětavé pořádání společenských akcí
pro všechny věkové skupiny v našem městě. Zvláště v této složité době, kdy jsme
všichni vystresovaní. Po více než roce, kdy
situace nedovolila uskutečnit prakticky
žádnou akci, tak každé rozptýlení přijde
osvěžující.
Bylo příjemné zúčastnit se na přiklad
Dne seniorů v Roztokách. Bylo krásné ne-

Vážení roztočtí,
srdečně vás zveme na tradiční
prosincový koncert Marika Singers,
který se uskuteční 12. 12. 2021
v 18.00 v hotelu Academic. Těšit
se můžete na žánrově pestrý repertoár v podání celého sboru, ale
i na vystoupení sólistů a vokální
skupiny VOICES. Lístky jsou k zakoupení od 1. 12. 2021 na recepci
hotelu.
Víme, že konání všech kulturních
akcí je v tuto dobu nejisté, ale
opravdu věříme, že se koncert
bude moci uskutečnit. Přejeme
nám všem pevné zdraví a v prosinci snad na viděnou! 
Marika Singers
www.marikasingers.cz
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dělní odpoledne, kdy jsme si přišli poslechnout jak písničky zpívané Roztockými dětmi, tak Drdovými. Viděli jsme
nápaditý tanec žákyň z místní základní
umělecké školy a povyprávěl nám i pan Jiří
Werich Petrášek – syn slavného herce Jana
Wericha. Měli jsme také možnost přiučit se
hře pétanque. Ač se to nezdá, pétanque má
svoje pravidla a není to jen takové házení
koulí. Rozhodně hra zaujala jak děti, tak
i dospělé. (Ostatně – „opravdickou“ hru si

i mohou přijít zkusit na pétanquové hřiště
u Domu s pečovatelskou službou.) Počasí
nám mimořádně přálo a věřím, že všem
bylo příjemně a uvolněně tak jako mně
a mým přátelům. Proto bych chtěla tímto
poděkováním potěšit aktéry v této nelehké
době, kdy každý vše jen kritizuje.
Zůstaňte stále tak skvělí. Přeji hodně sil
a trpělivosti.


l

Blanka Kratochvílová

Adventní koncert v Husově sboru 
v neděli 12. 12. v 15.00 hod.
Společně se můžeme těšit na skladby v podání
dámského dua umělkyň:  
violoncello Alžběta Vlčková a klavír Jana Vychodilová.
Předvedou repertoár z děl významných skadatelů,
např. Josepha Haydna, Bohuslava Martinů,
Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka a dalších.
K sváteční atmosféře blížících se Vánoc přidají dámy
i pár koled, které si s námi přijďte zazpívat.    

l
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J. Kučerová, K. Ptáčková
H. Kantorová
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Vás zve na seminář z cyklu o výchově, dětech a rodině
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
ZVE NA

Jak vychovávat dě
pro život
- Co chceme pro své děti a co opravdu potřebuji? Prospíváme jim?
Jak děti podpořit, aby byly v dospělosti úspěšné a uměly se o sebe postarat?

Pro všechny rodiče s dětmi

30. 11. 2021
od 18.30 hod.
v městské knihovně,
Jungmannova 966

WWW.CCSH-ROZTOKY.CZ

Vstup volný
Lektorka:
Ing. Jana Onderková

Přijďte – jste srdečně zváni !
.

Sraz: 5. 12. 2021 v 16:45
listopad 2021

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
U zelezárStví
v zalove
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KULTURA

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Výstava Vítej mezi námi, děťátko
12. 11. 2021 – 20. 2. 2022

Hlavní název výstavy jistě napovídá, jakému tématu je věnována, ale teprve její podtitul vysvětluje, co vše bude možné spatřit
na vlastní oči: zavinovačky, křestní soupravy a kojeneckou módu 1. poloviny 20. století. Pestrá škála textilu pro děti do jednoho roku věku je prezentována podle typu
a funkce od běžného po slavnostní. Ten
představují především půvabné soupravy
ke křtu a bohatě zdobené zavinovačky
z hedvábných tkanin zdobené krajkami,
nebo dnes již zcela neznámé chovací šatičky, jež sloužily k uvedení miminka při společenských příležitostech. Stranou nezůstávají ani oděvní součástky typické pro
venkovské prostředí, tvořené kanafasovými peřinkami či chovacími šatičkami odvozenými z lidového oděvu. Základní výbava pro novorozence, kterou tvořila
košilka, kabátek a čepička, však byla
ve všech sociálních prostředích obdobná,
lišila se jen jemností použitého materiálu
a mírou zdobnosti.
Většina vystaveného materiálu pochází
z rozsáhlé textilní sbírky roztocké sběratelky Miloslavy Šormové, kterou zná veřej-

nost díky jejím výstavním aktivitám minulých let věnovaným kočárkům, kolébkám
a dětské módě. Současná výstava je v pořadí čtvrtým projektem vzešlým ze vzájemné
spolupráce mezi M. Šormovou a Středočeským muzeem a svým pojetím je zcela
ojedinělá, neboť textilie nejranějšího období života člověka nejsou takto komplexně
prezentovány.
Výstava Vánoční světlo
26. 11. – 30. 1. 2022

Symbolika světla se v adventním a vánočním čase objevuje v řadě předmětů, úkonů
a zvyků. Kult světla byl součástí nábožen-

ských obřadů již před příchodem křesťanství. Církev původně pohanský kult ohně
a světla přijala a vánoční a novoroční světlo povýšila na duchovní symbol. Křesťanská tradice pak spojila zimní slunovrat
s oslavou svátku narození Božího syna,
jenž měl být světlem naděje pro lidstvo.
S odvoláním na výrok Ježíše Krista v evangeliu sv. Jana: „Já jsem světlo světa“ se světlo svíce postupně stalo zpřítomněním Spasitele.
Se světlem se ve vánočním čase pojila
celá řada dnes již zapomenutých zvyků,
mezi které patřilo např. zavěšování symbolu slunce, tzv. polazu, nad stůl ve světnici.
Některé ze zvyků byly vystřídány jinými,
mnohdy převzatými zvyklostmi, které se
však stávají pevnou součástí současných
Vánoc. Ale ani dnes nesmí na vánočním
stole chybět svícen se zapálenou svíčkou.
Na výstavě jsou představeny historické
svíce včetně jejich výroby a další předměty
vážící se k symbolice světla v době adventu
a Vánoc. Návštěvníci se mohou těšit
na malovaný Orlickoústecký betlém z konce 19. a začátku 20. století.
Adventní neděle
5. 12. 2021 10.00–17.00 hod.

Tradičně o druhé adventní neděli je připraven program v krásném prostředí roztockého zámku. A nyní již také tradičně je
adventní neděle spojena s originálními vánočními trhy DESIGN LOCK Advent.
Kromě bohaté nabídky designových trhů
jsou připraveny workshopy a prohlídky
zámku.
10.00 a 14.00 hod. workshop Výroba svíček – doprovodný program k výstavě Vánoční světlo (nutné rezervovat předem)
10.00–16.00 hod. workshop Vyrob si své
slunce – polaz – doprovodný program
k výstavě Vánoční světlo
Pro děti je připraveno divadelní představení, koncert a mikulášská nadílka.


l

www.muzeum-roztoky.cz

Roztocký podzim překonal očekávání
Ve čtvrtek 4. listopadu se uskutečnil 15. ročník Roztockého podzimu, což je festival,
na kterém vystupují především pedagogové z roztocké základní umělecké školy, doplnění vybranými žáky. Historický sál roz-
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tockého zámečku zaplnili hudbychtiví
posluchači, kteří se nemohli dočkat prvního koncertu po dlouhé době.
Již úvodní číslo dalo tušit, že nebudeme
svědky ledajakého koncertu „nějaké zuš-

ky“. Žesťové trio nových akvizic pedagogického sboru ve složení Josef Pluhař
(trubka – člen Hudby Hradní stráže),
Anna Sapáková (lesní roh) a Bohumil
Tůma (pozoun – oba posledně jmenovaní

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

KULTURA
jsou hráči České filharmonie) otevřelo
program precizním provedením skladby
nazvané příznačně Fanfáry pro nováčky,
jejímž autorem je právě účinkující pozounista.
Laťka byla tedy nastavena hodně vysoko,
ale je třeba podotknout, že všech následujících 19 čísel mělo velmi dobrou úroveň.
Nemáme zde prostor se věnovat všem, dovolím si jenom zmínit se o těch, která mě
subjektivně něčím zvláštním zaujala.
Patří sem bezesporu překvapivě vyzrálý
přednes Janáčkovy skladby Sýček neodletěl
z cyklu Po zarostlém chodníčku, který
na klavír zahrál Samuel Zima.
Pěvkyně Barbora Choutková zazpívala
Biblickou píseň č. 2 Antonína Dvořáka
a Piacer d´amor Giovanniho Martiniho
s pečlivou intonací.
Klavírista Lukáš Olejník ve vlastní Lamentaci a Chorálu dramaturgicky vykročil
z řady a dokumentoval, že v soudobé hudbě se prostě konsonance nenosí.
Pohlazením po duši bylo čtyřručné pro-

Bohumír Šlégl, Vladimír Tůma a Marek Šaar

vedení Slovanského tance č. 3 Antonína
Dvořáka. Z obou interpretů – Moniky
Fukasové a Josefa Štefana doslova vyzařovala radost a pozitivní energie, která se
přenesla i na posluchače. To byl opravdu
povznášející zážitek.
Když zaznělo předposlední vystoupení,
jímž bylo Rondo pro violoncello A. Dvořáka ve skvostném podání Vladimíra Sůvy

Městská knihovna informuje
Nabízíme vám výběr z novinek zapsaných do fondu
městské knihovny během měsíce října 2021.
Beletrie

Vondruška, V., Královražda
na Křivoklátě
Viewegh, M., Povídky o nelásce
Caplin, J., Chata ve Švýcarsku
Macek, M., Saturnin se představuje
Jacobs, A., Něžný měsíc nad
Usambarou
Thompson, G., Oceán mezi námi
Bernášková, J., Coura
Detektivky

Tudor, C.J., Upálené
Jones, S., První chyba – byla zároveň ta poslední
Nesbø, J., Žárlivost a jiné povídky
Delaney, J.P., Slušní lidé
Regan, L., Matčin hrob
Pro děti a mládež

Ibrahim, A., Kurz přežití pro děti
Griffiths, A., Ztřeštěný dům
na stromě 104 pater
Magašvári, L., Strašidelnická
Naučná

Zibura, L., Prázdniny v Česku
Čechura, J., V pavučinách času:
Dobrodružný život našich předků
Gater, W., Záhady vesmíru

listopad 2021

Program na listopad 
a prosinec (pokud bude
možné uskutečnit):
n 2. 11. Oleg Pavliv: Ukrajinská

emigrace (18.30)
n 3. 11. Hravé čtení s Adélou
(16.15–17.15)
n 9. 11. Irena Švecová: Aby
učení nebylo mučení (18.30)
n 23. 11. Jiří Černý: Virolog
o šíření viru lásky a štěstí
(18.30)
n 27.–28. 11. Kurz tvůrčího
psaní
n 30. 11. Jana Onderková: Jak
vychovávat děti pro život
(18.30)
n 1. 12. Hravé čtení s Adélou
(16.15–17.15)
n 15. 12. Hravé čtení s Adélou
(16.15–17.15)
n 23. 12. – 30. 12. Knihovna
uzavřena.
Nejnovější informace můžete
zjistit na webu knihovna.roztoky.cz a facebook.com/MKRoztoky. 
l

s klavírním doprovodem Lukáše Olejníka,
myslel jsem si, že nic lepšího už nemůže
přijít.
Jenže pak nastoupila Marta Schäferová
se skladbou Pequeňa od Pedra Iturraldeho. Její saxofon si od prvního tónu naprosto podmanil posluchače, kteří při virtuózně zahraných rychlých pasážích ani
nedýchali. Vystoupení výstižně okomentoval ředitel ZUŠ Bohumír Šlégl výrazem
„nářez“.
Pan ředitel prožil ale v průběhu koncertu i smutnější chvíli, když se loučil s dlouholetým učitelem žesťových nástrojů Jiřím
Fouskem, který již ze zdravotních důvodů
nemůže v pedagogické práci pokračovat.
Velký dík i od města panu Fouskovi tlumočila radní pro školství Vladimíra Drdová.
Letošní Roztocký podzim ukázal, že ani
koronavirová pauza neodklonila naši ZUŠ
ze správné cesty.


l

Jaroslav Drda

Členky Klubu paličkování při SPCCH v Roztokách
Vás srdečně zvou na výstavu

Členky Klubu paličkování při SPCCH v Roztokách
Vás srdečně zvou na výstavu

PALIČKOVANÁ KRAJKA IV.
PALIČKOVANÁ KRAJKA IV.

„Usínající příroda“
„Usínající příroda“

Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 2. prosince 2021 od 16 hodin

Vernisáž se uskuteční
ve čtvrtek
2. prosince
2021 od 16 hodin
v Klubu seniorů,
Havlíčkova
713, Roztoky.
v Klubu seniorů, Havlíčkova 713, Roztoky.
Výstava bude přístupná každé pondělí a čtvrtek od 14 do 16 hodin.

Výstava bude přístupná každé pondělí a čtvrtek od 14 do 16 hodin.
VSTUP ZDARMA

VSTUP ZDARMA

Za městskou knihovnu

Tereza Náhlovská
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KULTURA
Komorní smíšený pěvecký sbor

ROSA
Vás zve na
Koncert k 50. výročí svého založení

ROZTOKY

Vás zve na tradiční

S BERUŠKA BANDEM
Sobota 4. 12. 2021 od 15 hodin,
hotel Academic, Tyršovo náměstí, Roztoky
Písničky, tanec, soutěže,
nadílka pro každé dítě

27. listopadu 2021 od 18:00
kostel Církve československé husitské
Wuchterlova 3, Praha 6 - Dejvice

Vstupné 80 Kč
Rezervace vstupenek na tel. 606 893 292 (pí Drdová)
Upozorňujeme, že počet návštěvníků bude omezen
Prodej zbylých vstupenek na místě.

Sbormistr Tadeáš Tulach
Zazní skladby evropských autorů od renesance po současnost.
U dirigentského pultu se vystřídají bývalí sbormistři
Miriam Němcová, Lukáš Kovařík a Radek Šalša.

Prosíme o dodržování
hygienických předpisů

Podpořeno grantem města Roztoky
inzerce

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.

777 208 491
info@har.cz
www.har.cz
Po předložení
tohoto inzerátu
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SLEVA 15 % z celkové ceny.
ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
12.03.20

10:10

KULTURA
KULTURNÍ KALENDÁRIUM – listopad–prosinec
29. 9. 2021 –
23. 1 .2022

Jiří Suchý – objektivem českých fotografů, výstava fotografií a plakátů
u příležitosti 90. narozenin

Středočeské muzeum, Roztoky

29. 10. – 5. 12.
2021

Milíře / Uhlířství v oblastech Křivoklátsko a Brdy – výstava je výstupem
projektu Programu Éta Technologické agentury ČR

Středočeské muzeum, Roztoky

12. 11. – 20 .2.
2022

Vítej mezi námi, děťátko – výstava kojenecké módy 1. pol.20. stol. ze sbírky
Miloslavy Šormové a Středočeského muzea

Středočeské muzeum, Roztoky

18. 11.
Čt

Veřejný koncert ZUŠ od 18.00 hod.

Zámek Roztoky, historický sál

20. 11.
So

Workshop – výroba krmítkových věnců pro dospělé i děti. Od 10.30 hod.

Vratislavka café, Kroupka

23. 11.
Út

Jiří Černý: Virolog o šíření viru lásky a štěstí od 18.30 hod.

Městská knihovna, Roztoky

25. 11.
Čt

Klavírní koncert ZUŠ od 18.00 hod.

Zámek Roztoky, historický sál

26. 11. – 30. 1.
2022

Vánoční světlo – výstava o symbolice světla v adventním a vánočním čase

Středočeské muzeum, Roztoky

26. 11.
Pá

Koncert – písně bretaňských námořníků – Daniel Razím Od 19.00 hod.

Vratislavka café, Kroupka

27. 11.
So

Koncert k 50. výročí založení souboru ROSA. Od 18.00 hod.

Kostel CČSH, Wuchterlova 3,
Praha 6

27.–28. 11.
So, Ne

Kurz tvůrčího psaní s Olivii Úžasnou. Od 9.00–16.00 hod.

Městská knihovna, Roztoky

28. 11.
Ne

Rozsvícení Vánočního stromu – vánoční trhy, divadélko Romaneto, vystoupení ZUŠ, aj. Od 14.00–18.00 hod.

Tyršovo náměstí, Roztoky

30. 11.
Út

Hravé čtení s Adélou Od 16.15–17.15 hod.

Městská knihovna, Roztoky

30. 11.
Út

Jak vychovávat děti pro život – seminář z cyklu o výchově, dětech a rodině.
Od 18.30 hod.

Městská knihovna, Roztoky

2. 12.
Čt

Paličkovaná krajka IV. – Usínající příroda. Vernisáž od 16.00 hod.

Klub seniorů, Havlíčkova 713

4. 12.
So

Mikulášský karneval s Beruška bandem. Od 15.00 hod.

Hotel Academic, Roztoky

5. 12.
Ne

Mikuláš v Husově sboru – pro všechny rodiče s dětmi. Od 17.00 hod.

Husův sbor, Roztoky

5. 12.
Ne

Mikulášské nadělení. Od 17.00 hod.

Vratislavka café, Kroupka

5. 12.
Ne

Adventní neděle a DESIGN LOCK Advent 2021

Zámek a zámecký park, Středočeské muzeum

5. 12.
Ne

Rozsvícení Vánočního stromu v Žalově od 16.45 hod.

U Železářství v Žalově

9. 12.
Čt

Vánoční koncert ZUŠ. Od 18.00 hod.

ZŠZB, multifunkční sál

10. 12.
Pá

Muzikálové a filmové písně propojené povídkami s vánoční tématikou.
Účinkují V. a J. Drdovi Od 19 hod.

Hotel Academic, Roztoky

11. 12.
So

SWAP hraček – předvánoční výměnný bazárek. Od 10.00 hod

Vratislavka café, Kroupka

12. 12.
Ne

Adventní koncert. Od 15.00 hod.

Husův sbor, Roztoky

12. 12.
Ne

Marika Singers – koncert. Od 18.00 hod.

Hotel Academic, Roztoky

15. 12.
St

Hravé čtení s Adélou Od 16.15–17.15 hod.

Městská knihovna, Roztoky

listopad 2021
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inzerce

Mgr. Filip Tretiník

V Roztokách se již více
než 10 let staráme o Vaše
nemovitosti
tel.: 608 055 943

filip.tretinik@re-max.cz

PRODÁNO / PRONAJATO

www.filip-tretinik.cz
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ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

NÁZORY A KOMENTÁŘE

Nová ústava pro město
Dvacátý říjen 2021 bude zapsán nejen v záznamech meteorologů jako
rekordně teplý den, ale také v kronice našeho města. Sedmnáct zastupitelů
schválilo po dvouhodinové debatě svými hlasy vydání nového územního
plánu. Druhého v dějinách Roztok, po víc než čtvrtstoletí.

Ze současné sestavy zastupitelů jsme
u toho byli 7. 9. 1995 – pokud se nepletu –
čtyři: Martin Štifter, tehdejší starosta, Stanislav Boloňský, Tomáš Novotný a já. Už
jsem někde napsal, že tohle schválení prvního územního plánu, správně územního
plánu sídelního útvaru města Roztoky,
bylo nejdůležitějším datem v polistopadové historii našeho města, a nemám důvod
na tom cokoli měnit. Jen tak se podařilo
zabránit tomu, co postihlo Horoměřice,
Velké Přílepy, Jesenici, Nehvizdy, Jenštejn
a mnoho dalších vesnic a měst v sousedství
metropole, jen tak si město i při výrazném
růstu zachovalo řád a přijatelnou podobu.
Územní plán z roku 1995 byl však samozřejmě poplatný době, technickým možnostem i legislativě a ani my, zastupitelé,

jsme ho dílčí Změnou č. 1 zrovna nevylepšili. A tak jsme se v roce 2012 rozhodli zahájit tvorbu úplně nového plánu. Tu devítiletou anabázi už kolega Zdeněk Richter
několikrát popsal a ve středu 20. října jsme
stáli před posledním krokem, před schválením. Nebylo to bez problémů – na poslední chvíli se objevily dva případy, které
spojovala dobrá vůle pořizovatele vůči navrhovateli, ale zasáhl nesouhlasem nadřazený orgán (odbor územního plánování
Černošice), a jeho nesouhlas s dodatečnou
úpravou plánu by znamenal absolvovat
znovu celé kolo připomínek a vyjádření.
A proto padl návrh, abychom územní plán
schválili v navržené podobě a druhým
usnesením odsouhlasili, že počátkem roku
2022 zahájíme Změnu územního plánu

č. 1, kam budou do návrhu zadání vloženy
právě ty dva sporné případy. A protože se
k návrhu zadání může vyjádřit veřejnost,
může být zadání – bude-li vůle zastupitelstva – rozšířeno o další lokality.
Starý územní plán sídelního útvaru města Roztoky se po nabytí účinnosti nového
územního plánu odebere po 26 letech
do archivu. Na zásadním sdělení nového
územního plánu – že se nebude rozšiřovat
zastavitelné území města – se shodly
všechny volební strany současného zastupitelstva. Tak se snad nový územní plán
dožije bez podstatných změn podobného
věku jako jeho předchůdce. Bylo by to dobře i proto, že základní dokumenty, jimiž je
pro stát ústava a pro obec územní plán, se
nemají často měnit.


l

Jarda Huk

Územní plán
Tvorba územního plánu je proces velmi zdlouhavý, proces velmi náročný,
proces velmi důležitý. Jeho schvalování provází vždy vášnivá debata spojená
s emocemi. Jak napovídá jeho název, rodí se plán funkčního uspořádání území
a jeho využití, který nastolí pravidla výstavby a využití pozemků na daném
území, tedy v našem městě, na dlouhá léta dopředu. Měl by naplnit potřeby
obyvatel tak, aby zvýšil jejich životní úroveň, a budeme se jim muset řídit při
plánování našich záměrů.

Na jednání zastupitelstva města byli zastupitelé i veřejnost informováni panem
architektem Bočkem, že platnost stávajícího územního plánu nám končí v roce
2022 a v případě, že by nebyl schválen
územní plán, nesmělo by se v Roztokách
stavět vlastně nic. Mohli bychom stavět
pouze v intravilánu nebo zastavovat nějaké proluky. Prostě rozvoj Roztok by byl
zbrzděn a dlouholetá práce na územním
plánu by přišla vniveč. Začalo by se
od nuly. Proto se zastupitelé svým hlasováním přiklonili k názoru, že je pro město
důležité mít územní plán raději nedokonalý než žádný.
Já se však domnívám, že územní plánování se netýká jen malé skupiny architektů,
projektantů či zastupitelů, ale celé veřejnosti. Na tak důležitém dokumentu by
měla participovat většina obyvatel města.
Lidé, jejichž předkové zde žili po staletí,
vlastnili pole, louky, lesy, lidé, kteří po sametové revoluci sledovali, jak na polích
neroste obilí, ale domy a vily. Lidé, kteří
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věřili, že změnou územního plánu si budou moci i oni postavit na svém pozemku
dům. A nyní, když konečně nastal čas
a chtěli naložit se svým pozemkem dle svého uvážení, vstupuje do hry územní plán,
který jen málo myslí na jejich zájmy.
Dovolím si říci, že tak, jako je nestandardní náš život v posledních dvou letech
díky pandemické situaci a restrikcím, tak
byl, dle mého názoru, nestandardní i proces projednávání územního plánu s veřejností. Obě veřejná projednání územního
plánu se odehrála v této nezvyklé a těžké
době. Mezi prvním a druhým projednáním
uběhlo bezmála půldruhého roku. Termín
druhého projednání byl určen na začátek
třetí dekády měsíce června tohoto roku,
kdy byl virus ještě velmi aktivní. Senioři nebyli ještě očkováni druhou dávkou vakcíny
a ti mladší ani dávkou první. Lidé se obávali hromadných setkávání ve vnitřních prostorách a veřejným akcím se raději vyhýbali. Jak víme, všichni měli mnoho starostí
v soukromém i veřejném životě. Starosti se

zaměstnáním, s online výukou svých dětí,
s testováním, a hlavně se zdravím svým
i své rodiny. Za dveřmi byla dovolená a nikdo nevěděl, kam pojede a zda vůbec pojede. Vyplňování dotazníků, testy před odjezdem i po návratu, sledování covidového
semaforu, vše bylo, jak se říká, na vodě.
Proto se nedivím, že na hlídání termínu
veřejného projednání územního plánu
na úřední desce města neměli ani pomyšlení. Ano, dalo by se říci, je to jejich chyba, ale
neměli bychom v této ošklivé době být
k sobě navzájem tolerantnější, vstřícnější,
více se vnímat a naslouchat? I z tohoto důvodu tvrdím, že druhý termín, který byl vyhlášen na květen tohoto roku, byl nevhodný a neposkytl prostor všem námitkám
a připomínkám. Námitek přišlo přibližně
180 a vypořádána byla polovina. Bylo řečeno, že je to hodně. No, nevím, zda je to dost
na město s necelými 9 000 obyvateli?
V tuto chvíli máme čerstvě schválený
územní plán, ale teprve čas ukáže, kolik
nespokojených občanů se obrátí na soudy,
zda u nich uspějí a za jak dlouho bude nutné začít pracovat na jeho změnách.


l

Eva Sodomová
zastupitelka
za Cesta pro město
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NÁZORY A KOMENTÁŘE

Budoucnost Roztok
Zastupitelstvo našeho města schválilo dne 20. října 2021 nový územní plán,
který nahradil původní z roku 1995. Jde bezpochyby o jedno z nejdůležitějších rozhodnutí v tomto volebním období. Vyjadřuje vůli volených zastupitelů,
a doufejme i převážné většiny občanů našeho města, jak by se měla naše obec
po urbanistické stránce dále vyvíjet a rozvíjet.

Některé vlastníky pozemků konečná verze
ÚP ovšem zarmoutila, když nezohlednila
jejich požadavky na změnu zeleně na stavební pozemky. I proto bylo přijato doprovodné usnesení ZM o možné úpravě některých zvláště tvrdých ustanovení.

První územní plán byl kvalitní

Předchozí územní plán vznikal v atmosféře doznívajícího revolučního zvratu v letech 1990–1994, a tedy v naprosto jiné společenské situaci a také v jiných vlastnických
poměrech. Jen málokdo si tehdy dovedl
představit další vývoj vlastnických vztahů
v tržním prostředí, vliv restitucí i spekulací, cenový progres v oblasti nemovitostí.
Po urbanistické stránce byl ÚP zdařilý,
když navazoval na velkorysé prvorepublikové plány založení horních Roztok. Výsledkem bylo respektování hlavních komunikačních os – Masarykovy a Palachovy
ulice (částečně i Obránců míru) a vznik
nové hlavní třídy V Solníkách se středovou
alejí v linii tzv. okružní třídy, navržené již
ve třicátých letech. Ta měla původně směřovat k přemostění na klecanskou stranu
vltavského údolí.
Je třeba zmínit, že v předlistopadových
plánech byla zástavba Solník navržena jako
panelové sídliště, navazující na výstavbu

v Masarykově (tehdy Gottwaldově) ulici ze
sedmdesátých let 20. století.

Chybná Změna č. 1

Již na konci 90. let bylo jasné, že úprava
územního plánu je nutná. Výsledkem tehdejších úvah byla velmi nešťastná Změna č.
1, která přinesla více škody než užitku. Zásadním způsobem rozšířila prostor pro zástavbu Na Dubečnici – ovšem ve prospěch
soukromého developera, který mezitím
odkoupil pozemky (původně ornou půdu)
od restituenta. S důsledky této chyby bojujeme dodnes. V roce 2004 došlo ve vedení
města ke shodě, že připravíme nový územní plán, který by pochybení změny č. 1 korigoval. Práce byly zahájeny, ale po volbách
na podzim roku 2006 opět zastaveny, když
nastupující vedení města mělo na věc jiný
názor. Nová rada města zvolila radikální
řešení a na svém prvním řádném zasedání
vyhlásila stavební uzávěru na rozvojových
plochách města.

Klopotná cesta k novému
územnímu plánu

tedy MÚ Černošice. Zde ovšem náš návrh
uvízl na několik let na mělčině. Město mělo
ovšem „nůž na krku“ v ustanovení zákona,
který ukončoval platnost starých územních plánů k 31. 12. 2020. Proto se v roce
2019 zastupitelstvo rozhodlo pověřit touto
prací nezávislého odborníka – architekta
Radka Bočka, který se na rozdíl od příslušného úřadu svému úkolu svědomitě věnoval. I tak však celý složitý proces vzniku
a schvalování jednotlivých etap postupoval
poměrně pomalu, v závěrečné fázi i díky
epidemii covidu-19. Naštěstí novela stavebního zákona termín platnosti územních plánů prodloužila o dva roky, takže
jsme nakonec vše stihli.
Teď je konečně tato důležitá norma rozvoje města – nový územní plán, na světě.
Zřejmě nevydrží tak dlouho jako jeho
předchůdce, neb život, a tedy i vývoj je velmi dynamický a stále se zrychluje.
Nevrací, a ani nemohl vrátit, rozsah zastavitelných ploch před rok 2000 (tedy
Změnu č. 1), postupná zástavba volných
ploch bude tedy bohužel pokračovat.
Na straně druhé je garancí, že nedojde
k tak brutálnímu znásilnění životního prostředí našeho města, jako to můžeme vidět
v některých satelitních obcích pražského
l
prstence.
Stanislav Boloňský

Proces změny územního plánu byl znovu
nastartován až v roce 2012. Jeho zhotovení
jsme svěřili obci s rozšířenou působností –

Nový předseda správní rady Výboru dobré vůle
Dlouholetý roztocký občan, sociální podnikatel a filantrop
Vojtěch Sedláček se stal předsedou správní rady Výboru
dobré vůle Olgy Havlové.
Vojtěch Sedláček patřil do první vlny signatářů Charty 77. Pracoval jako technik
a programátor sálových počítačů a před
listopadem 1989 pak ve Výzkumném ústavu matematických strojů. Do listopadu byl
dobrovolným učitelem informačních
technologií v Jedličkově ústavu v Praze.
Po sametové revoluci se stal starostou Roztok u Prahy a byl zvolen statutárním reprezentantem republikového Občanského
fóra. Působil krátce ve státní správě, v roce
1991 jako vedoucí Úřadu vlády ČR a v roce
1998 jako náměstek ministra vnitra pro
bezpečnost. Věnoval se především ale sociální oblasti. Založil Agenturu ProVás
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a Obslužnou spol., obě společnosti již více
než čtvrt století vytvářejí pracovní a podnikatelské příležitosti pro osoby se zdravotním znevýhodněním. Byl vyhlášen sociálním podnikatelem roku 2006 a devět
let nato obdržel Cenu Via Bona v kategorii
Otevírání nových cest za inovativní podporu lidí bez domova v projektu Nejdřív
střecha. Již druhým rokem běží jeho originální projekt Nejdřív doma, který umožňuje rodinám náhle ohroženým sociálním
vyloučením zase bydlet.
A co ke svému zvolení říká sám Vojtěch
Sedláček?
„S pokorou i s odhodláním přijímám pověření, které mi správní rada velkoryse
udělila. Výbor dobré vůle Olga Havlová založila, aby nalézal cesty účinné pomoci li-

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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dem, k překonání zdravotní a sociální nouze. Tato organizace rozvíjí všeobecně
uznávané hodnoty humanitární již dobrých 31 let.
Nelze nevzpomenout mezinárodní ohlas
a dechberoucí příliv podpory, které založení provázely. Osobní nasazení mnohých
bylo strhující, ať prezidenta Česko-severoamerické komory Karla Velana, ať prezidenta Sasakawa Foundation s milionem
dolarů pomoci českým a slovenským dě-

tem. A co teprve Olga Havel Foundation
New York, kde předsedající Olze iniciativně pomáhaly velké osobnosti jako například Madeleine Albright, Sean Connery,
Paul Newman. Seznam zemí, odkud přicházela pomoc od sesterských organizací,
pak nebral konce.
Co je posláním VDV, je obecně známé
a s respektem přijímané. VDV podává
ruku každému, kdo je tak blízko, že mu
může pomoci. A VDV není pro nikoho da-

leko. Jistí to lety osvědčený team profesionálů a dobrovolníků. Jistí to vstřícné a tvořivé prostředí. Jsem rád, že se mohu
aktivněji podílet a na dobré věci spolupracovat: společně zalévat, co dosud vykvetlo,
stavět na nohy další aktivity a starat se o jejich růst. Děkuji za důvěru.“

kdy je zapotřebí někomu věřit. Posiluje
to. Pokud vás však zklame, pád je o to
horší.
Jednoho, ještě docela teplého rána jsem
jela, po naší silnici spíše drkotala, autem
do Prahy a moje myšlenky se upínaly k povinnostem, které mě ten den čekaly. Náhle
auto podivuhodně ztichlo, přestalo drkotat
a já jsem zpozorněla. Pohled na silnici mě
ujistil, že jsem neusnula a že se mi to nezdá. Jela jsem po nové, rovné silnici lesknoucí se v ranním oparu, silnici bez výmolů. Ano, jela jsem po nově opraveném
povrchu naší serpentiny a bylo to příjemné
pohlazení po duši. Představila jsem si, jak
by bylo krásné, projet po takové silnici celými Roztoky.
A tak chci na chvíli zapomenout na tahanice s krajem, na motivační tlak na naše
vedení města a naopak jim poděkovat jménem mnoha roztockých řidičů. Konečně
neskáčeme v serpentině po „pražcích“.

Když k tomu přidáme opravu Přemyslovské ulice a dílčí opravy na průtahu, tak můžeme mluvit o prvním větším kroku k obnově našich silnic. Jsem přesvědčena, že
největší zásluhu na tomto počinu má pan
místostarosta Tomáš Novotný, který je tím
hlavním vyjednávačem a kterému patří
poděkování. Poděkování patří i roztockému donátorovi, který přispěl na opravu silnice nemalou částkou.
Ale prosím, neusněte na vavřínech! Projekt průtahu máme v šuplíku a byla by škoda, kdyby tam zůstal nadlouho. Věřím, že
snaha o obnovu průtahu bude podporována celým vedením města a všemi zastupiteli napříč politickým spektrem a že se nové
silnice brzy dočkáme.
l




l

Marie Dvořáková
Převzato z webu: www.vdv.cz

Probuzení za volantem
Na jaře jsem psala o stavu naší hlavní silnice, o dlouho připravované rekonstrukci
průtahu, o neochotě kraje zafinancovat
náš dlouholetý požadavek. Když jsem,
po nástupu pana Kupky na post náměstka
hejtmanky Středočeského kraje paní Peckové, dostala do rukou noviny Středočech a v nich jsem si přečetla plány a priority pana náměstka Kupky, spadla mi
brada. Roztoky v nich uvedeny nebyly.
A tak jsem opět apelovala na naše vedení
města, utrousila jsem i několik, ne zrovna vlídných slov, na adresu pana Kupky.
Ale boj s větrnými mlýny pokračuje.
Možná, že i don Quijote by toho měl akorát tak dost.
A přece jen se něco málo pohnulo. Chci
věřit, že mi naslouchal jeden z aktérů vyjednávání o průtahu na kraji a z jeho slov
a částečně i činů se jeví, že je schopný vyvinout na kraj a na pana náměstka Kupku
určitý tlak. Slíbil to a já mu chci věřit. Ně-

Eva Sodomová
zastupitelka
za sdružení Cesta pro město

Odpověď paní Urbanovské
Vážená paní Urbanovská, Vaši stížnost
jsem důkladně prošetřila a uvádím k ní následovné.
Jak sama píšete, stížnost se váže na téměř rok staré „události“, což mě hned
úvodem zarazilo, proč k ní dochází až
nyní a proč jste se rovnou Vy anebo Váš
tatínek neobrátili přímo na mě, když kontakt na vedoucí pečovatelské služby je
součástí smlouvy, kterou každý klient podepisuje.
A nyní bych ráda v bodech reagovala
na Vaše stížnosti.
1. Stížnost na nemožnost platby přes
bankovní účet: senioři byli většinou rádi,
že za objednanou službu mohou zaplatit

listopad 2021

hotově do rukou pečovatelek. Před Vámi
se nikdo ani na jinou možnou variantu neptal. Vaše žádost byla po Vaší domluvě
s paní radní Drdovou obratem akceptována a nyní mají všichni klienti možnost hradit nabízené služby přes účet, mimo jiné
i z důvodu omezení kontaktu mezi klientem a pečovatelkou v době koronavirové
pandemie.
2. K požadavku občasného úklidu...
Opět hned úvodem mě zarazilo, že zmiňujete, že jste oslovila naše tři pečovatelky,
když pečovatelská služba města Roztoky
má pouze pečovatelky dvě. A jestli byla
v ten moment, kdy jste měla zájem službu
úklidu pro Vašeho tatínka objednat, jedna
pečovatelka nemocná, tak druhá určitě
sama nemohla zvládnout pokrýt veškeré

nabízené služby. V době nouzového stavu
navíc pečovatelky nenavštěvovaly klienty
v domácnostech, obědy pouze předávaly
přes dveře a úklid se neprováděl. V současné době jsou již pečovatelky schopny
zajistit úklidy dle uzavřeného smluvního
vztahu.
3. K obědu položenému na rohožce...
Všichni klienti byli v době pandemie informováni, že s ohledem na jejich bezpečí
musí dojít k omezení osobního kontaktu
mezi nimi a pečovatelkou, a proto byli požádáni, aby před domovní dveře umístili
stoličku, stoleček nebo nákupní tašku, kam
bude oběd pokládán. Pokud Váš tatínek
tak neučinil a pečovatelka se ani nedozvonila, tak jí bohužel nezbývalo než oběd ne➔
chat na rohožce.
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4. Bohužel jsou opravdu výjimečné dny,
kdy není zajištěn dovoz obědů, jako je
tomu právě 1. 9. nebo ve dnech ředitelského volna, jelikož odebíráme obědy ze Základní školy Zdenky Braunerové. Klienti

jsou na tuto situaci upozorněni předem.
Pokud není rodina schopna seniorovi výjimečně zajistit oběd, není problém se obrátit na mě či na pečovatelky, rády Vám pro
těchto pár dní v roce zajistíme objednávku

▲ inzerce
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s dovozem z nějaké místní roztocké restaurace. Vše je o včasné domluvě. 
l
S přátelským pozdravem

Ing. Kateřina Lukášová

vedoucí oddělení sociálního a DPS, OVSV

Člověka poznáš po ovoci
Reaguji na článek paní Urbanovské Pozdrav
na rohožce z minulého čísla Odrazu jako
jedna z kompetentních osob, od kterých
paní Šárka Urbanovská čeká odpovědi.
Jako rádní pro sociální věci se cítím být
za roztocké seniory zodpovědná. Odpovídám „bez výmluv a vytáček“. Konstatuji
fakta a uvádím dojmy na správnou míru.
K odstavci, který se týká nespokojenosti
s poskytovanými pečovatelskými službami, jež využívá otec paní Urbanovské,
mohu konstatovat toto:
1. Pečovatelky máme dvě. Která je ta třetí, co má bolavá kolena? Už jenom tato nepravdivá informace zpochybňuje relevantnost dalších připomínek paní Urbanovské.
2. S prosbou o možnost platby dovážených obědů přes účet se paní Urbanovská
obrátila přímo na mě. Její žádost byla obratem akceptována a od této chvíle mají
všichni klienti možnost nabízené služby
hradit přes účet. Vzhledem k tomu, že
v minulosti zatím nikdo tento způsob platby nepožadoval, nebyla dosud tato možnost zavedena. Paní Urbanovské jsem to
vysvětlila a také jsem jí za její podnět poděkovala, byla totiž první, kdo o tuto možnost požádal. Dále jsem jí v přátelském
hovoru (obě se osobně známe a tykáme si)
sdělila, že pokud bude mít jakýkoli problém nebo podnět, ať mi neváhá zavolat.
Od té doby se však již neozvala a ani ústně
či písemně nepodala žádnou stížnost
na městský úřad.
3. K obědům na rohožce jsem požádala
o informaci samotné pečovatelky a vedoucí sociálního oddělení paní Kateřinu Lukášovou, jejíž vyjádření také naleznete v tomto čísle.
S obědy souvisí i věta na konci celého
článku: proč by měli být roztočtí senioři
některé dny o hladu? Senioři, kteří odebírají obědy od pečovatelské služby, jsou
vždy s předstihem informováni, že jsou,

bohužel, dny, kdy nebudou obědy k dispozici. O letních prázdninách je vždy zajištěn
náhradní dodavatel obědů (v posledních
letech nám vychází o prázdninách vstříc
Domov Alzheimer). Pokud se pak týká
jednotlivých dnů v průběhu školního roku,
většinou si senioři sami na ten den oběd
zajistí nebo se o ně postará jejich rodina.
Dny, během nichž se nevaří, vědí vždy dopředu a také je nehradí. Ptám se tedy paní
Urbanovské, proč její tatínek hladoví? Proč
jako pečující dcera, která dopředu ví (pravidelně mu obědy hradí), že v určitý den
oběd k dispozici nebude, proč mu sama
oběd neobstará nebo nepožádá sociální
oddělení o alternativní řešení?
Nyní k tomu, podle paní Urbanovské,
veselejšímu: v tomto „veselém“ odstavci
zpochybňuje práci pobočného spolku Svazu postižených civilizačními chorobami
v Roztokách. I zde si dovolím komentář
jako odpovědná osoba. Jsem předsedkyní
tohoto spolku a chtěla bych paní Urbanovskou upozornit, že se velice dotkla mnohých seniorů, seniorek, které v této organizaci pracují dlouhá léta, jsou to dámy, před
nimiž hluboce smekám a kterých si velice
vážím. Všechny pracují bez nároku na jakoukoli odměnu. Je nedůstojné urážet jejich práci, kterou pisatelka sama ani nezná.
Činnost svazu se řídí stanovami a rozhodnutími členské základny, jež uvádí v život zvolený výbor spolku. Neřídí se představami paní Urbanovské, která se svazem
nemá nic společného.
Co se týká posuzování nároků spolků
na městské dotace, to je v kompetenci kulturní komise, jež po pohovoru se mnou
a s paní Dittrichovou na svém jednání
17. 2. 2021 (kterého se mimochodem členka komise paní Urbanovská bez omluvy
nezúčastnila) jednomyslně přidělení dotace podpořila. Zápis z této schůze je k dispozici na stránkách města a je velmi vý-

mluvný.
Paní Urbanovské nikdo neupírá právo
na její osobní názor, ale je třeba zdůraznit,
že v rámci kulturní komise je s ním osamocena.
Všechny granty či dotace, jež čerpáme,
jsou profinancovány ve prospěch našich
členů, a nejenom jich. Nabízíme širokou
škálu aktivit, kultury i pomoci, kterou navíc stále dle svých možností rozšiřujeme.
Informace o naší činnosti jsou pravidelně
zveřejňovány v Odrazu, včetně všech
kontaktů.
To, že každodenní život ovlivňuje psychiku nejen seniorů, je hluboká pravda.
K tomu podotýkám, že opravdu o všem, co
děláme, se ani nepíše a ani o tom nemluvíme. Prostě to děláme, bez zbytečných slov
a gest. Že se naše členky starají o sebe navzájem, vypomáhají si, navštěvují se.
V nejhorší době covidové měly vypracovaný systém komunikace a podpory, jak nenechat osamělé lidi bez sociálního kontaktu. Pravidelně jsme ty, o kterých jsme
věděli, kontaktovali alespoň telefonicky.
Roznášeli jsme přání s podporou, rozesílali
informativní maily či SMS. Domlouvali
jsme, jak zařídit nákupy či doktory. Znova
upozorňuji, že jsme neřešili, zda jsou to
naši členové či ne.
Článek paní Urbanovské je tak nutno
chápat jako důsledek neznalosti a bohužel
i zlého úmyslu. Člověka poznáš po ovoci
a ukázaná platí.
Jediné, co se k tomu dá dodat, je poděkování, že se pod své osobní a subjektivní pocity podepsala za jistý místní politický subjekt. Tím se totiž vysvětluje úplně všechno.



l

Vladimíra Drdová  
radní pro školství a sociální věci,
předsedkyně místní organizace SPCCH

Opoziční okénko aneb co se nám povedlo
My opoziční zastupitelé máme málokdy
štěstí, že naše návrhy neskončí v černé díře
už na samém začátku – při hlasování. Poměr zastupitelů je jasně dán. Moc pyšní
jsme ale na to, že se nám podařilo prosadit
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zpracování Plánu prevence kriminality
a brzy snad úřad získá na částečný úvazek
zkušenou preventistku. Roztoky jsou jen
zdánlivě městem, kterému se vyhýbá kriminalita nebo problémové chování dospí-

vajících. Specialista prevence kriminality
spolupracuje se školou, s policií i orgány
sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).
Umí poradit dětem i rodičům. A navíc se
nám otvírají možnosti dotací, o které  ➔

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

Kolo
štěstí

20. 11.

v OC Šestka
Slavíme narozeniny a máme pro
vás spoustu dárků! Přijďte si ten
svůj vytočit na kole štěstí.
Více na www.oc-sestka.cz
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díky zpracovanému plánu prevence může
město žádat.
S neorganizovaným volným časem jsme
trochu na štíru. Mládež, která nechce být
organizována, se u nás moc dobře nemá.
Chybí hřiště, ale také prostorů a pozemků,
kde další volnočasové centrum zřídit, má
město jako šafránu.
Mobilní dopravní hřiště pro mladší děti,
které jsme mohli mít před třemi lety zapůjčené
a zdarma, pan starosta zamítl s argumentem,
že budeme mít dopravní hřiště krásné, nové,
trvalé… A kde ho máme? Zkuste hledat.
Vhodným místem pro další hřiště by jistě byly pozemky kolem nové školy. S ohle-

dem na další plánovanou výstavbu v Žalově se tato varianta využití více než nabízí.
První vlaštovkou je plánované kluziště,
které bude svým způsobem nahrazovat
chybějící tělocvičnu – alespoň v zimě.
Mohl by tu být prostor i pro to slibované
dopravní hřiště.
Ačkoli to na plnou pusu nikdo z koaličních zastupitelů neřekne, činí kroky, které
vedou k využití pozemků vedle nové školy
pro výstavbu domova pro seniory. Moc bychom si přály, aby domov pro seniory vyrostl v klidné lokalitě na konci Solníků –
na městském pozemku obklopeným zelení
– s příjemnou zahradou. Budeme doufat,

že koaliční většina nás zas a znova nepřeválcuje a každý koaliční zastupitel bude
sám za sebe rozhodovat o dalším využití
městských pozemků s osobní zodpovědností a velkým rozmyslem. Pevně věříme,
že jeden z posledních městských pozemků
vhodných pro výstavbu domova pro seniory nerozparcelují a neprodají na výstavbu
rodinných domů.
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Marie Dvořáková
Marcela Šášinková
zastupitelky za Společně PRO
Roztoky a Žalov

Socha z konví a židliček zdobí příjezd do OC Šestka,
láká do Sky Gallery Šestka
Čtyřmetrovou sochu pojmenovanou Vodní
elektrárna mohou obdivovat návštěvníci
Obchodního centra Šestka v Praze 6. Dílo
Lubomíra Typlta, jedné z nejvýraznějších
osobností moderního umění u nás i v zahraničí, v nadsázce ukazuje, že sochy se dají
vytvořit prakticky z čehokoli.
Monumentální skulptura vážící jednu
tunu má podobu dvou školních židliček
a osmi zahradních konví. „Dalo by se
říci, že symetrií a tvaroslovím připomíná
průmyslovou architekturu. Jde ale o fantazii, o představivost. Socha svým povrchem a tvarem automaticky přitahuje pozornost. Myšlenka je stará 21 let, v roce
2000 vznikla socha v menším provedení,
ze své divnosti a iracionality časem však

nic neztratila,“ představuje sochu samotný umělec.
Instalace z leštěného nerezu stojí nad východní nájezdovou rampou, viditelná je už
zdaleka. Vyrobila ji firma Kasper Kovo
a na místo ji muselo spouštět rameno jeřábu.
Nejde o jediné dílo, které OC Šestka svým
zákazníkům představuje. Součástí obchodního centra je totiž i Sky Gallery
Šestka, která v otevřeném atriu vystavuje
také další díla, aktuálně například obrazy
Jiřího Načeradského. Po nich přijdou
na řadu velkoformátové fotografie Ivana
Pinkavy a další současné umění evropských i českých malířů a sochařů. Myšlenka udělat z nákupního centra galerii
vznikla v době, kdy kvůli koronaviru

opatření uzavřela umělecké galerie. Majitele Šestky napadlo využít centrum k prezentaci uměleckých děl.
Nápad Šestky přijít v době lockdownu
s překvapující podporou umění Typlt oceňuje. „Tato aktivita se setkala s nemalým
úspěchem a uznáním lidí, kteří se uměním rádi obklopují. Hodně lidí se z všemožných důvodů obává vstoupit do galerie. Takto se s obrazy a sochami mohou
jen tak míjet. Mohou je ignorovat, ale i se
jimi zabývat. Těšit se z nich,“ myslí si
umělec.

V minulém čísle městského zpravodaje (10/2021),
zarámovaného do velmi povedeného snímku nové serpentiny
z ptačí perspektivy vedené rukou Jana Žirovnického, se
čtenáři na straně 21 dočetli o peripetiích Šárky Urbanovské,
která prosila o zlepšení placených sociálních služeb pro
svého tatínka.

tedy listopadovém čísle, tak jak je to zvykem.
Pan Drda by v žádném případě neměl
zneužívat informací, které se k němu dostávají. Žijeme naštěstí ve svobodné společnosti a právo vyjádřit se má každý. Jen je
fér nastavit a respektovat stejné podmínky
pro všechny. I když zrovna někdo píše
o tom, jak fungují některé věci na sociálním odboru, který spadá do kompetencí
paní radní Drdové, shodou okolností osoby blízké pana Drdy.



l

OC Šestka

Předtucha?

Toto téma je aktuální pro stále větší počet
našich spoluobčanů, kteří si pozornost jistě
zaslouží. Budeme doufat, že péče o seniory
se bude nadále zlepšovat a dočkají se i služeb, kterých je v Roztokách nedostatek
(např. fyzioterapeut, diabetolog, pomoc
v domácnosti, asistenční a další terénní
služby apod.).
Reakce vedoucí oddělení sociálního
a DPS paní Lukášové přišla obratem, a do-
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konce tak rychle, že stihla i uzávěrku téhož
čísla Odrazu. Že by předtucha? Ale ne…
V rozporu s nepsanými zvyklostmi předal
totiž článek paní Urbanovské v dostatečném předstihu před uzávěrkou tajemník
úřadu – Jaroslav Drda. Většina členů redakční rady Odrazu se nestandardnímu
počínání pana tajemníka postavila čelem
a postarala se o to, aby reakce paní Lukášové byla zveřejněna až v následujícím –



l

Marcela Šášinková
členka redakční rady
a zastupitelka za Společně PRO
Roztoky a Žalov

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

INZERCE

Kadeřnické
studio
Kadeřnické studio
22 22

V našem studiu najdete:
Dámské a pánské kadeřnictví, prodlužování vlasů, pedikůru.
V příjemném prostředí si dáte kávu, čaj nebo domácí limonádu.
Dvořákova 434
Velké Přílepy

+ 420 777 664 754
www.studio-22.cz

Kadeřnické studio 22

listopad 2021

ašem studiu najdete:
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Halloween pro 1. stupeň ZŠ Zdenky Braunerové
V pondělí 1. listopadu se v roztocké základní škole konal
Halloween pro děti z prvního stupně. Program připravil
žákovský parlament pod vedením paní učitelky Mudrochové
a Špannerové.
Z preventivních důvodů se akce nekonala
ve vnitřních prostorách školy, ale na školní
zahradě.
Pro děti jsme se přestrojili za strašidla
a připravili několik stanovišť, kde mohly
hrát různé, jak tradiční, tak námi vymyšlené halloweenské hry. Například rozpoznávání koření, lovení jablek, strašidelné

puzzle, poznávání přírodnin podle hmatu
apod.
Na školní zahradu se na nás přišli podívat žáčci převážně z prvních až čtvrtých
ročníků a samozřejmě i jejich učitelé.
Na každou třídu jsme měli vyhrazenou
půlhodinu, ale bylo zřejmé, že by s námi
byli i déle.

Všichni žáci z parlamentu, kteří organizovali program, měli kvůli současné covidové
situaci po celou dobu dění respirátory.
I přes toto omezení panovala hravá a veselá
nálada a děti odcházely s úsměvem na tváři.
Doufáme, že příští rok nám situace dovolí připravit Halloween znovu, protože
nás to moc bavilo a radost dětí byla tou
l
nejkrásnější odměnou. 
Těšíme se na vás příští rok!

A. Schulzová, N. Narguet a K. Tůmová z 9. ročníků
Žákovský parlament ZSZB

Roztočí listopadovo-prosincová setkání
Advent je pro nás časem drobných setkání. A také
příležitostí, jak si něco krásného a smysluplného pořídit.

Vánoční knihkupectví pro
Roztoč od 14. listopadu
Ty nejkrásnější knihy z posledních let seženete v knihkupectví, které stejně jako loni
otevíráme ve formě e-shopu na knihkupectvi.roztoc.cz. Najdete s něm knihy vybrané tak, abyste se nemuseli probírat tisíci
titulů, ale mohli sáhnout pro ty, které
opravdu stojí za to koupit. A kdybyste
u nás nějakou svoji vytouženou knihu nenašli, napište, rádi ji přidáme. :-)
Kromě knih u nás najdete i rodinné kalendáře a bloky, diáře a oblíbené balicí papíry z Cesty domů. A také umělecká díla
z našich kroužků.
Věci v našem knihkupectví mají tu velkou výhodu, že dělají radost hned několikrát. Dobrovolníkům, kteří je vybírají,
chystají a vydávají, protože pracovat s knihami je radost. Těm, kteří je kupují, i těm,
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kteří je dostanou. A navíc i Sdružení Roztoč, případně Cestě domů, které svým nákupem podpoříte. A podpora je to pro nás
velmi významná.
Objednávat na knihkupectvi.roztoc.cz
můžete od 14. do 28. listopadu, výdej knih
bude probíhat 4. prosince v Roztokách
a 5. prosince v Úněticích. A bude-li to
možné, dodáme k němu i hudbu, literární
povznesení a občerstvení, abyste si mohli
kromě knihkupectví užít i pravou roztockou literární kavárnu.

Opuštěný víkend 
20. a 21. listopadu
Náš pracovní název pro hudební, taneční
a divadelní akce spojené s výstavou Opuštění fotografií Attily Zinčaka a děl z kroužků
Sdružení Roztoč možná není úplně ideální,
ale už si ho necháme. Cílem víkendu je,
abyste nebyli opuštění ani vy, ani naše vý-

stava – a aby se její téma, s posílením řádění
virů zase o něco aktuálnější, rozehrálo
ve více žánrech a příbězích.
Těšit se můžete na hudební koupel skladatelky a naší sbormistryně Jany Vöröšové,
autorské příběhy dětí z dramatických
kroužků k některým z vystavených fotografií, taneční a divadelní představení. Těšíme se na vás!

Vánoční trhy dětských
prací 12. prosince
Ještě jedno tradiční setkání, byť jde o tradici po dva roky přerušenou. Obnovujeme
trhy, na kterých děti prodávají své vlastnoruční výrobky na rozmanitém tržišti, jímž
se prolíná hudba, lidové zvyky, zpěv andělů
a svit hvězd. Se základní školou Sedmihlásek je obnovujeme a chystáme u vily čp.125
v Tichém údolí. Přijďte nakoupit nebo ponoukněte své děti, ať něco skvělého vyrobí,
abychom si to mohli koupit my ostatní.


Za Sdružení Roztoč

l

Zuzana Šrůmová
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Sedmihlásek hlásí aneb podzim v nové škole
První říjnový den navštívili sedmihláskové prvňáčky pan
starosta Jakob s paní radní Drdovou.
Začátkem měsíce se také uskutečnil inspirativní Seminář o potřebnosti matematiky
v procesu učení dětí, který vedla naše paní
ředitelka Klára Janů. Kdo se nemohl dostavit osobně, měl možnost sledovat vše prostřednictvím zoomu.
Nejvýznamnější událostí pro nás bylo
slavnostní otevření školy 19. října. Za přítomnosti rodičů, zástupců města, Roztoče
a dalších příznivců samy děti přestřihly
pásku, resp. doslova ji rozstříhaly na jednotlivé sedmihlásky (nebyla to totiž obyčejná páska, nýbrž stuha dekorovaná obrázky ptáčka sedmihláska – symbolu
školy). Přípitkem pak bylo oficiálně pokřtěno společné dílo, které si již třetí měsíc
žije vlastním životem a pevně se drží svého
hesla: škola, do které děti chodí rády. To se
ještě utužilo tím, že se během října celá tří-

da potýkala s podzimními neduhy a žáci
často churavěli doma. Ti uzdravení se pak
do školy těšili o to víc.
Od začátku školního roku přistoupili
do první třídy 3 noví žáci, do naplnění ka-

pacity na maximum (18 dětí) tak zbývá už
jen poslední místo.
Na přelom února a března chystáme Den
otevřených dveří. Pro extra nedočkavé zájemce jsme se rozhodli pootevřít dveře už
v tomto kalendářním roce, a to hned dvakrát: 10. listopadu od 17 hodin (to už jste
vzhledem k datu uzávěrky Odrazu nejspíš
prošvihli) a 14. prosince od 16 hodin. Školou vás provede a vaše otázky zodpoví jedna z paní ředitelek. Zájemci nechť o sobě
dají vědět na e-mail školy: zs.sedmihlasek@gmail.com.
V prosinci budeme mít tu čest hostit obnovené Vánoční trhy dětských prací pořádané Roztočem. S rukodělnými výrobky,
muzikou a dobrotami se na vás budeme
těšit v neděli 12. prosince na zahradě školy
v Tichém údolí čp. 125.


l

Karolína Šípalová

Vzdělávání i zábava pod vánočním stromečkem
Milí čtenáři, možná vás nadpis malinko zarazil, ale čas kvapem ubíhá a Vánoce budou brzy klepat na dveře. Pokud byste rádi
své blízké obdarovali pěkným dárkem,
máme pro vás inspiraci. Připravili jsme
dárkové poukazy na všechny naše aktivity.
Darovat můžete například jazykový nebo
rekvalifikační kurz, cyklus o síle motivace
a zdravém sebevědomí, kroužky pro děti či
návštěvu někoho z týmu našich zkušených
psychologů. Kdo už myslí na léto, může si
vybrat i z příměstských táborů. Kompletní
nabídku najdete na našich webových
stránkách www.lexik.cz. Kontaktujte nás
a my vám vyhotovíme poukaz na míru.

Více se dozvíte na https://www.lexik.cz/jak-na-silu-motivace-zdrave-sebevedomi.

Jak na sílu motivace
a zdravé sebevědomí

Lexik pro děti

Začátkem příštího roku opět proběhne oblíbený cyklus Jak na sílu motivace a zdravé
sebevědomí. Program je určen pro ženy,
které chtějí posílit kvalitu svého života a získat inspirativní podněty pro svůj rozvoj.
Společně začnete objevovat svoje silné stránky, pátrat po tom, co vám dodává energii
a jaké jsou vaše klíčové motivátory. V závěrečné lekci si osvojíte jednoduché relaxační
techniky a pochopíte jejich přínos. Celý program se skládá ze tří sobotních workshopů,
které proběhnou v dopoledních hodinách,
a to 29. ledna, 5. února a 12. února 2022.

listopad 2021

Jazykové kurzy úspěšně začaly

Na hodinách cizích jazyků se už pilně vyučuje, v učebnách Lexiku se scházejí noví
i staronoví studenti a všichni se již navzájem poznali se svými lektory. Pokud by se
někdo z vás chtěl ještě přidat, může vyplnit
přihlášku, kterou najde na našich stránkách. Máme několik volných míst, neváhejte se zeptat. Kromě tradiční angličtiny,
němčiny, italštiny, španělštiny a ruštiny
nabízíme i japonštinu a čínštinu, a to vše
i v individuální formě.
Každou středu je tu kroužek Logopovídání
od 15.15 do 16.00 pro děti ve věku od
4 do 7 let. Kroužek vede paní Eva Hrazděrová, která má dlouholeté zkušenosti v práci
s dětmi a vynikající výsledky. V Lexiku posílila i individuální logopedii. Ve stejný den
i čas se můžou starší děti začít seznamovat
s angličtinou, s čímž jim ochotně pomáhá
slečna Aneta Fáberová. Přijďte se podívat.

Pro budoucí studenty
středních škol a gymnázií
Každý týden ve čtvrtek a v pátek se u nás připravují děti z 5. a 9. tříd na přijímací zkoušky.

Procvičují se všechny části testů, probírají se
veškeré nejasnosti, doplňují se chybějící znalosti a procházejí se všechny aspekty jednotné přijímací zkoušky. Děti tak získávají jistotu v matematice i v češtině, aby se nemusely
přijímaček bát. Má-li i vaše dítě jisté obavy,
zda uspěje, přihlaste ho k nám. Třeba mu tím
pomůžete dostat se na vysněnou školu.

Pro ty, co chtějí změnit profesi

Kurz Chůva jako profese právě začal, ale
ještě byste se stihli připojit, stejně jako
ke kurzu Asistent pedagoga. Další termíny
budou zase v novém roce. A kdo by si rád
udělal kurz První pomoci dětem, bude mít
příležitost 21. listopadu 2021.

Hledáme lektory  

Rádi bychom posílili náš tým o lektory jazyků, zejména angličtiny. Uvítáme i ty z vás,
kteří kvalitně doučí češtinu a matematiku.
Pokud si myslíte, že jste to právě vy, pošlete
nám prosím vaše CV na info@lexik.cz.
Rádi se s vámi osobně setkáme.
Více na www.lexik.cz, www.insignis.cz
i na Facebooku. V případě jakýchkoli dotazů pište na poradna@lexik.cz, info@lexik.cz
nebo info@insignis.cz anebo volejte
l
na 733 643 642, 739 035 000.
Bc. Jana Janoušková

koordinátorka
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▲ inzerce

SPORT

Sokolský běh republiky – Roztoky

Vítězové běhu:

Dne 28. října 2021 uspořádala jednota TJ Sokol Roztoky
k příležitosti 103. výročí založení ČSR sportovní akci –
Sokolský běh republiky.

Aleš Novák ASK Slavia Praha
Jana Kábrtová	

Muži, ženy – délka tratě 1918 m

5:28 min
6:28 min

Dětský závod – délka tratě 200 m
Nejmladší atletická přípravka

Vincent Johanides Sokol Roztoky 
Simona Furbacherová	

46 s
47 s

Starší přípravka

Matyáš Klindera Sokol Roztoky 
39 s
Anežka Horská Sokol Roztoky	 44 s

Celou akci zaštiťovala Česká obec sokolská prostřednictvím oddílu Sokol Čertovka. Hlavním cílem, který si pořadatelé
stanovili, bylo společně oslavit založení
republiky pohybem, vyjít (vyběhnout)
do ulic a inspirovat ostatní k hrdosti
k České republice. Myslím si, že se tento
záměr podařil. Na více než 50 místech
ČR (a světa) ve 14 hodin vyběhly tisíce
běžců.
Start závodu byl u pomníku obětem válek před hlavní budovou ZŠZB. Závodníci
si tedy připomínali historii i v závodě – pomník Jana Palacha, ulice 17. listopadu jsou
místa v našem okolí, která často vedou
k zamyšlení. Běh také připomněl zásadní
úlohu Sokola v organizaci nové republiky

v roce 1918 a samozřejmě vzpomněl
i sportovce Emila Zátopka, Stanislava Jungwirtha, Věru Čáslavskou a další, kteří
svým vystupováním na veřejnosti často šli
za hranici „pouhého“ sportu a svým vztahem k zemi inspirovali další.
Roztocký běh podpořil populární sportovní komentátor Jan Smetana, stal se ambasadorem našeho závodu. Dětské závodníky provedl tratí závodu a účastníky
hlavního závodu vyprovodil na trať (a sám
samozřejmě běžel také!). Zážitkem pro každého z oceněných závodníků určitě bylo,
že mu gratuloval populární moderátor,
který tentýž večer referoval o Běhu republiky v hlavních sportovních zprávách České televize.

Velké poděkování patří městu Roztoky,
zejména městské policii za pomoc s organizací dopravních omezení během závodu
a plánování běhu, týmu rozhodčích – Jaroslav Prokeš, Karel Ryšán a Marcela Jungwirthová, kteří dohlíželi na sportovní regulérnost závodu. Dále také děkujeme ČOS
za organizaci a Penny za dobrůtky pro závodníky. Dalšími partnery běhu byl Český
rozhlas, ČEZ, Česká spořitelna, Česká pošta,
Madeta, General, Under Armour a ČEPS.
Na závěr poděkování týmu TJ Sokola Roztoky za organizaci běhu ve složení: Martina
Sasková, Lenka Švecová, Hanouskovi, Tomáš Bečka, Tomáš Dvorčuk, Luděk Hrouda,
Eliška Černá a Zuzana Johanidesová.
l

Za oddíl TJ Sokol Roztoky – atletika
Mgr. Martin Matas

TJ Sokol Roztoky uspořádal mimořádnou valnou hromadu
Důvodem konání mimořádné volební valné hromady byla
rezignace Ing. Martina Švarce na funkci starosty z důvodu
pracovního vytížení a místostarosty Ing. Ivoše Cihláře
z rodinných důvodů. V takovém případě je, dle stanov
spolku, nutné zvolit nový Výbor TJ.
Valná hromada, jak se sluší a patří v demokratických spolcích, dosavadnímu starostovi poděkovala. Za poslední roky se
podařily zrealizovat nemalé investice
do sportovní infrastruktury TJ – počínaje
opravou podlahy v sokolovně, zázemím,
rekonstrukcí atletické dráhy a sektorů, vybudování zavlažování fotbalového hřiště
a letošní dokončení investice zázemí antukových kurtů a ekologická likvidace azbestového „likusáku“. To je jen částečný výčet
nejzásadnějších investic.
Nejen materiální rozvoj Sokola je něco,
za co odcházejícímu starostovi můžeme
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poděkovat. Vytvořil transparentní a velmi
efektivní způsob hospodaření jednotlivých
oddílů, který je hnacím motorem spolku,
který má, i v postcovidové době, 640 členů
(v roce 2017 to bylo 454). O sportovních
úspěších volejbalistů, atletů, stolních tenistů, nohejbalistů nebo i nejmenších sportovců z oddílu Všestrannosti se čtenáři
Odrazu dozvídají pravidelně.
Martine Švarci, díky moc za tvoji práci
pro TJ Sokol Roztoky!
Zásadním úkolem valné hromady tedy
bylo zvolit novou exekutivu jednoty. Jednomyslně byl starostou zvolen dosavadní

jednatel – Mgr. Petr Šturm, stejně tak jednomyslně byl místostarostou zvolen Luděk
Hrouda, vedoucí oddílu nohejbalu, a následně byli zvoleni další členové výboru
a náhradníci.
Valná hromada uložila novému výboru
několik důležitých úkolů pro následující
období. Oprava střechy a fasády sokolovny,
zlepšení komunikace s SK Roztoky, pokračování v dobrých vztazích s městem Roztoky a vzdělávacími institucemi města –
základní školou a mateřskými školami. To
je jen malý výčet z řady věcí, které na stávající výbor čekají.
Přeji nám všem, aby se nám tyto investiční a sportovní úspěchy podařilo v následujících letech udržet.


l

Mgr. Martin Matas
jednatel TJ Sokol Roztoky

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

baobab vánoční
přímo od pěstitele

Velký výběr stromků
včetně
24. 11. – 24. 12. 2021 víkendů
Denně 7–18 hod
Rýznerova 3/24

ÚNĚTICE
Facebook “f ” Logo

RGB / .ai

Facebook “f ” Logo

RGB / .ai

tel.: 224 319 917

Baobab Vánoční stromky

Největší výběr v Praze a okolí

NEJLEVNĚJŠÍ
ZIMNÍ PNEU V OKOLÍ
PRODEJ PNEU A DISKŮ ZA INTERNETOVÉ CENY
SE ZÁZEMÍM KAMENNÉHO OBCHODU!
ON-LINE OBJEDNÁNÍ DO PNEUSERVISU
Povinná zimní výbava
zimní pneu od 1. 11. 2021 – 31. 3. 2022

NOVÉ ZIMNÍ DEZÉNY

SPECIALISTA NA MONTÁŽ
A SERVIS VENTILŮ TPMS

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

