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O vánočním pokrytectví
Vánoce máme povětšinou spojeny s příjemnými myšlenkami.
Je to čas klidu a míru, dáváme a dostáváme dary a dárečky, potkáváme se s lidmi, na které jsme v průběhu roku neměli čas.
Vánoce jsou ovšem především svátkem dětí. Děti je prožívají nejvíce, těší se na ně dlouho dopředu a nemohou se jich
dočkat. A pod stromečkem zcela upřímně projevují radost
nebo zklamání, podle toho, zda dostaly vytoužený dárek,
nebo něco, co je zrovna neuchvátí. Děti se totiž neumějí
přetvařovat jako my dospělí.
To my velcí předstíráme zájem o lidi, po kterých za celý rok nevzdechneme,
a předstíráme radost z dárků, které pro nás nic neznamenají, ač by měly.
A bez uzardění tvrdíme dětem, že dárky nosí Ježíšek, a to i v rodinách, kde se
v Boha nevěří. Proč vlastně? Proč jim rovnou nevštěpujeme myšlenku, že se obdarováváme navzájem, abychom tím něco vyjádřili?
Tohle vánoční pokrytectví je ještě celkem neškodné. Děti dříve nebo později pochopí, že dárky kupují rodiče nebo babička, a vyrovnají se s tím. Horší je, že lidské
pokrytectví není vlastnost sváteční, ale naopak hojně rozšířená a pohříchu běžná.
Kolik lidí je schopno se na druhého usmívat, ale v duchu ho rdousit, kolik jich umí
něco říkat a něco úplně jiného si myslet.
Obzvlášť vyvinutá je tato schopnost u politiků. To jsou praví mistři v předstírání
zájmu o blaho občanů, i když ve skutečnosti sledují své vlastní zájmy a ambice.
A to platí o všech patrech politiky.
Ale co, jsou Vánoce. Jejich klidné prožití a nadějeplné vstoupení do roku 2019
l
vám jménem celé redakční rady Odrazu přeje 


Jaroslav Drda

Ohňostroj  

POZOR!  

Tradiční novoroční ohňostroj bude
letos odpálen 10 minut po půlnoci
z parku na Tyršově náměstí.
Všechny občany srdečně zveme
a prosíme, aby nevstupovali do
vymezeného prostoru.

V Roztokách máme ŠMEJDY! Buďte
obezřetní, chodí zde falešní kontroloři plateb za energie a prokazují se
falešnými průkazy. V případě, že vás
navštíví předem nenahlášený kontrolor, volejte městskou policii:
220 910 468, 602 666 458.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás i v době adventní
informoval o aktualitách z našeho města.

Palacha), Šaldova (od Spěšného po Haškovu), Za Cihelnou.
Rada města vyhlásila veřejnou soutěž
na projektovou dokumentaci na ty z výše
uvedených ulic, kde ji ještě nemáme připravenou.
Pokud bude v prosinci schválen rozpočet města, dojde v příštím roce na rekonstrukci Dobrovolného ulice včetně „náměstíčka“ u křižovatky s Braunerovou
ulicí a konce ulice 17. listopadu k ulici
Obránců míru.
Harmonogram rekonstrukcí ostatních
ulic zveřejníme nejpozději v prvním čtvrtletí příštího roku.

Rozpočet na příští rok

Přijímací řízení do nové
školky za úřadem
Jak jsem avizoval v minulém čísle, nová
školka za úřadem je připravena na naše
malé ratolesti. Tento objekt školky spadá
pod MŠ Spěšného a oficiálně ponese označení odloučené pracoviště Jungmannova
ulice. Co je ale hlavní, je již vypsáno přijímací řízení. Své děti můžete hlásit 20. prosince od 14.00 do 18.00 hodin v hlavní budově MŠ Spěšného. Školka bude fungovat
hned od ledna příštího roku.

Měření částic v MŠ Havlíčkova

Nechali jsme provést měření koncentrace
azbestových a minerálních vláken ve starých budovách MŠ Havlíčkova. Jsem moc
rád, že mohu všechny ubezpečit, že prostředí ve školce není jakkoli závadné!
Všechny hodnoty byly naměřeny na vůbec nejnižší měřitelné úrovni. Rodiče,

děti i zaměstnanci školky mohou být bez
obav.

Horova ulice

Rekonstrukce nezpevněné části Horovy
ulice se vydařila. Věřím, že bude obyvatelům dobře sloužit.
V koaliční smlouvě jsme se dohodli, že
v příštích čtyřech letech opravíme následující ulice. V abecedním pořadí: 17. listopadu (od Poděbradovy po Masarykovu),
Dobrovolného (včetně konce ulice 17. listopadu k Obránců míru), Hálkova
(od Obránců míru po Zaorálkovu), Havlíčkova (úsek od samoobsluhy Blažek
po křížení s Čapkovou), Jungmannova
(úsek od pekárny k městskému úřadu),
Komenského s točnou autobusů a zpevněním přilehlého svahu, Kostelní, Kroupka
(dovolí-li to složitost technologie tamní
kanalizace pod ulicí), Na Pískách, Na Vyhlídce, Spěšného (od Žirovnického po Jana

V těchto dnech vrcholí práce na rozpočtu
města pro příští rok. Návrh rozpočtu je
již zveřejněn. Jednoznačnou prioritou
bude základní škola. Jsem rád, že kromě
desítek milionů na tolik potřebné investice jsme našli i neméně potřebné prostředky na výrazné zvýšení odměn pro
zaměstnance školy. Mezi další investiční
priority patří rekonstrukce vily v Tichém
údolí, realizace tlakových pásem vodovodů v Žalově a opravy silnic a chodníků.
Podrobně vás budu informovat v lednovém vydání Odrazu, kdy by již měl být
rozpočet schválen.

Vánoce a nový rok

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám
popřál krásné a klidné prožití Vánoc
a všechno jen to nejlepší do nového roku. l
Srdečně
Jan Jakob
starosta města Roztoky

Listopadové jednání rady města
14. listopadu zasedala městská rada v novém složení. Dosavadní koaliční tým TOP 09 a Sakury doznal změny: v roli
místostarosty jednal prvně Michal Hadraba, premiéru měla
i radní pro školství Vladimíra Drdová.

Radní se prokousali
třiapadesáti body programu

Městská rada zřídila své komise, poradní
a iniciační orgány, a to stavební komisi, komisi životního prostředí, sociální a zdra-
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votní, školskou, kulturní, komisi pro sport
a také redakční radu Odrazu.
Na návrh lídrů jmenovala rada do všech
komisí po devíti členech, do redakční
rady Odrazu pak osob sedm. Předsedy
komisí se stali (dle pořadí viz výše) Mi-

chal Hadraba, Martin Štifter, Vladimíra
Drdová, Zuzana Sýkorová, Tomáš Novotný (Mgr.), Tomáš Novotný (Ing.) a Eva
Frindtová.
V jednom případě, zcela v souladu se
svými pravomocemi, návrhu na jmenování
člena komise rada nevyhověla, a to v případě jmenování Ing. Šalamona do stavební
komise.
Rada města se dále zabývala neuspokojivým vývojem projekčních prací na budově

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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žalovské školy (společnost, která vysoutěžila projekční zakázku, jí nebyla schopna
včas dostát), vyhlásila inventarizaci hmotného a nehmotného majetku města. Věnovala se žádosti základní školy o přesunutí
finančních částek mezi kapitolami v rámci
rozpočtu ZŠ a také souhlasila s přerušením činnosti školní družiny o školních
prázdninách. Radní vzali na vědomí zprávu o inspekci v základní škole a přiznali
ředitelům školských zařízení města odměny. Radní coby zřizovatelé školy schválili
ZŠ také čerpání milionu korun z jejího
fondu odměn.
Tajemník J. Drda zpravil radu o tom, že
se vedoucí odboru školství paní Vonková
vzdala funkce a rada souhlasila s tím, že
pan tajemník dočasně povede odbor sám.
Výběrové řízení na nového šéfa odboru
bude vyhlášeno po Novém roce.
Rada vypsala soutěž na zajištění externího administrátora dotací a souhlasila s tím,
aby vznikla malá pracovní skupinka k problematice bytového hospodaření. Její činnost bude koordinovat místostarosta Tomáš Novotný. Se souhlasem radních se
setkal i konec plastů (jednorázového ná-

dobí a kelímků) na úřadu, a to ke konci
února 2019.
Rada nesouhlasila s návrhem M. Dvořákové přijmout mobilní dopravní hřiště
z Benešova z důvodů vysokých nákladů
a uložila starostovi a odboru životního prostředí, aby v letošním roce zajistili projektovou dokumentaci pro vybudovaní stabilního dopravního hřiště.
Radní se dále zabývali vodovodním řadem v horním Žalově a pronájmem řady
pozemků. Souhlasili též s přijetím daru pozemku v katastru Žalova, a to kolem staré
vodárny na parcele číslo 3766.
Na program se dostala i úhrada vedlejších nákladů na vystrojení čističky vod
v Žalově, ukončení smluvního vztahu
s p. Hanušem, který nedodal požadovaný
generel odvodnění, důkladný zápis ze stavební komise, činnost městské policie, poskytování služeb společností Connect plus.
Zde malé rozvedení: několik kontejnerových stání se dočká konečně kamer, které
naší bdělé obecní policii jistě umožní posvítit si na nepořádníky.
Radní uložili šéfovi TS, aby doplnil stav
kontejnerů, a to třemi kontejnery na kov

(sokolovna, někdejší samoosbsluha Sádlo
a někdejší žalovská trafika) a dvěma kontejnery na odběr baterií (sokolovna Roztoky, někdejší samoobsluha Sádlo).
Kontejnery budou instalovány na jaře,
dříve je společnost Ekokom nestihne dodat.
V závěru jednání městská rada souhlasila s balíkem zadávacích podmínek pro rekonstrukci komunikací v letech 2019 až
2020, vzala na vědomí starostovu informaci o přípravě rozpočtu pro rok 2019, debatovala o opravě nádraží a možnosti vybudování nového podchodu pod tratí směrem
k muzeu a také o problematice chovu koní
v ulici Nad Vltavou.
Radní se rozešli ve 21 hodin plni očekávání před nastávajícím zastupitelstvem. To,
jak se později ukázalo, představovalo skutečně plavbu mezi Skyllou a Charybdou.


l

Tomáš Novotný
místostarosta

První pracovní zasedání zastupitelstva po volbách
Na konci listopadu se sešlo zastupitelstvo k prvnímu ryze
pracovnímu zasedání po volbách. Jednání bylo jedno z rekordních, co se týče diskusních příspěvků, což k demokracii určitě patří. Bohužel se podařila projednat jen přibližně
polovina bodů.
V samotném úvodu zasedání složil zákonem předepsaný slib zastupitel pan Boloňský, který se nemohl ze zdravotních důvodů zúčastnit ustavujícího zasedání.

Základní škola

V úvodu jednání proběhla poměrně vášnivá diskuse ohledně vzájemného informování mezi městem a základní školou, kterou iniciovala odborová organizace ZŠ.
Pokusím se oprostit od vášní, které tuto
problematiku provázely před volbami
a provázejí i nyní.
Jsem přesvědčen, že v tuto chvíli probíhá informování velmi dobře, a navíc se
prohlubuje. Každých čtrnáct dní probíhají společné porady ohledně investičních
akcí. Zároveň se své role chopila nová
radní pro oblast školství paní Drdová.
Nepochybně bude nápomocná i školská
komise pod vedením paní Sýkorové. Rád
bych poděkoval nejen dvěma výše zmíněným dámám, ale zejména vedení školy
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za konstruktivní a velmi intenzivní spolupráci. Jsem přesvědčen, že je ku prospěchu věci.

Oddávající a určení zastupitelé

Zastupitelstvo projednalo nezbytné záležitosti, které se vždy v začátku funkčního období musejí projednat.
Svatebčané si budou moci vybrat z těchto oddávajících (abecedně): Stanislav Boloňský, Vladimíra Drdová, Marie Dvořáková, Michal Hadraba, Jan Jakob, Roman
Jandík, Petra Kazdová, Tomáš Novotný,
Eva Sodomová, Marcela Šášinková, René
Šmíd a Martin Štifter.
Jako v minulém volebním období byli
jmenováni určení zastupitelé – pro záležitosti územního plánu pan Richter a ve věcech regulačních plánů pan Hadraba. Byla
ustanovena pracovní skupina pro jednání
se Správou železničních dopravních cest
ve věci rekonstrukce nádraží ve složení zastupitelů Hadraby, Dvořákové a Richtera.

V neposlední řadě byl dovolen poslední
člen kontrolního výboru.

Poplatky za psy

Spoustu vášní vzbudil koaliční návrh
na zvýšení poplatků za psy. Před čtyřmi
lety byl v Roztokách aplikován experiment
z pera místní ODS se stanovením abnormálně nízkého poplatku s tím, že cílem
bylo přilákat nové poplatníky, kteří dorovnají výpad celkově vybrané částky. Tento
efekt se jednoznačně nedostavil. Proto
jsme přistoupili na vrácení výše poplatku
do standardních mezí. Od příštího roku se
bude platit za každého psa 800 Kč, důchodci budou platit 200 Kč. Vynasnažíme se, aby
se zvýšení poplatku projevilo ve větším počtu košů a pečlivějším doplňování sáčků.

Informace

Opozice si vyžádala informaci o tom, proč
rada města nevyužila nabídky města Benešov na bezplatnou zápůjčku mobilního dopravního hřiště. Důvod tkví v tom, že toto
hřiště je použitelné jen sezonně a náklady
na výstavbu nezbytného zázemí (zpevnění
ploch, oplocení, domeček na skladování
potřebného vybavení) se pohybují ve statisících korun. Vzhledem k tomu, že by  ➔
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se jednalo jen o jednu sezonu, byly by prostředky vynaloženy neefektivně. Rada naopak pověřila mě, abych ve spolupráci s odborem životního prostředí připravil během
příštího roku projektovou dokumentaci
na výstavbu stabilního dopravního hřiště,
která by se měla realizovat v roce 2020.
Byla podána informace o průběhu řešení
situace kolem chovu koní v Solníkách.
V tuto chvíli probíhají jednání pod vedením místostarosty Novotného o možnos-

tech využití jiných pozemků, které nebudou v bezprostřední blízkosti obytných
domů. Věřím, že jednání dopadnou dobře
a že se koně brzy v rámci Roztok přestěhují. Prosíme ještě o trpělivost.

ření a projednalo zápisy z finančního a kontrolního výboru. V neposlední řadě přijalo
darem studnu od ÚJV Řež, která se nachází
na městském pozemku za žalovskou železniční zastávkou a kterou již ústav nevyužívá.  l

Finanční a majetkové
záležitosti

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Zastupitelstvo dále prodiskutovalo čerpání
rozpočtu, schválilo řadu rozpočtových opat-

Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období
od 1. do 29. 11. 2018:
n Dne 1. 11. ve schránce důvěry MP Rozto-

ky nalezeno dálkové ovládání – klíč od vozidla tov. zn. VW s přívěskem jednoho
kusu klíče Defend block – nalezený svazek
uložen na MP Roztoky, zveřejněno
na webových stránkách MP Roztoky
a města Roztoky, zjištěn majitel, kterému
byl nalezený klíč předán, majitel by touto
cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci.
n Dne 1. 11. oznámen volně pobíhající pes
na křižovatce ulic Jana Palacha a Nerudova – výjezd na místo, pes umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, zjištěn majitel, kterému byl pes vydán v pořádku,
přestupek vyřešen uložením blokové pokuty na místě v příkazním řízení.
n Dne 2. 11. oznámena dopravní nehoda
osobního vozidla s cyklistou se zraněním
na křižovatce ulici Jana Palacha a Puchmajerova – výjezd na místo, na místo sanitní
vozidlo rychlé lékařské pomoci, které
po ošetření převezlo zraněného cyklistu
do FN Motol, na místě usměrňování dopravy do příjezdu policistů skupiny dopravních nehod, kteří si převzali zadokumentování nehody.
n Dne 2. 11. oznámen požár stohu na poli
v oblasti Holého vrchu – výjezd na místo,
na místo hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, SDH Roztoky, požár lokalizován a následně uhašen, věc v šetření policistů PČR Libčice.
n Dne 3. 11. oznámeno rušení nočního klidu hlasitou hudbou z prostor hotelu Academic – výjezd na místo, zjištěna soukromá oslava v prostoru konferenčního sálu,
kde hrála hudba, projednáno s pořadatelem oslavy, zjednána náprava.
n Dne 5. 11. oznámeno narušení občanského soužití mezi bratrem a sestrou na pozemku domu v ulici Wolkerova – zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako
podezření z přestupku proti občanskému
soužití, oznámeno příslušnému správnímu
orgánu jako tzv. návrhový přestupek.
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n Dne 5. 11. nález dokladů ve schránce dů-

věry MP Roztoky – zjištěna a vyrozuměna
majitelka, v následujících dnech majitelce
doklady předány, majitelka by touto cestou
chtěla poděkovat poctivému nálezci.
n Dne 7. 11. ve večerních hodinách oznámeno znečistění odstaveného kočárku
v prostoru kočárkárny bytového domu
v ulici Braunerova – výjezd na místo, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako
podezření z přestupku proti občanskému
soužití.
n Dne 8. 11. v brzkých ranních hodinách
oznámeno poškozování zaparkovaného vozidla v ulici Lidická s tím, že dvě podezřelé
osoby utíkají směrem k Tescu po chodníku
Lidické ulice – výjezd na místo, provedeno
místní pátrání dle získaného popisu osob,
u parkoviště u Tesca objevena jedna podezřelá osoba, která se dala při spatření hlídky
MP na útěk, po několikaminutovém byla
hlídkou MP zadržena, provedeno místní
pátrání po druhé podezřelé osobě s negativním výsledkem, na místo se dostavila
hlídka PČR Libčice, provedeným šetřením
v okolí bylo dále zjištěno, že je rozbitá prosklená výloha prodejny Chovatelských potřeb v ulici Lidická naproti Tescu, dalším
šetřením bylo zjištěno, že je poškozeno
v ulici Lidická v místě mezi Rybníčkem
a prodejnou Na Sekeře zaparkované vozidlo tov. zn. Peugeot 206, dále v místě mezi
prodejnou Na Sekeře a restaurací Na Vrškách poškozené dodávkové vozidlo, na křižovatce ulic Lidická a Chelčického os. automobil Škoda Octavia a v ulici Chelčického
vozidlo tov. zn. VW Bora, k těmto poškozením se podezřelá osoba doznala, dále zjištěno posprejované oplocení domu v ulici
17. listopadu, k tomuto se podezřelá osoba
taktéž doznala, v dopoledních hodinách
byla ve spolupráci s Policií ČR zjištěna druhá podezřelá osoba, která byla eskortována
hlídkou MP Roztoky na Policii ČR Libčice
k jejich další realizaci.

n Dne

9. 11. žádost Policie ČR v pozdních
nočních hodinách o pomoc při pátrání
po pohřešované nezletilé osobě – provedeno místní pátrání, nezletilá osoba se sama
vrátila do místa svého bydliště v pozdních
nočních hodinách.
n Dne 12. 11. oznámen poškozený ohradník výběhu koní na pozemku v ulici Nad
Vltavou – výjezd na místo, provedeným
šetřením zjištěno, že elektrický ohradník je
na několika místech poškozen, pořízena
fotodokumentace, kvalifikováno a šetřeno
jako podezření z přestupku proti majetku.
n Dne 13. 11. v nočních hodinách oznámen oheň v prostoru střelnice na Hubertusu na Holém vrchu v k. o. Únětice – výjezd
na místo, zjištěno ohniště, kde dvě osoby
pálily kabely, vzhledem k podezření, že kabely pocházejí z trestné činnosti, osoby zajištěny, na místo přivoláni hasiči, kteří
oheň uhasili, na místo též hlídka PČR Libčice, jež si věc i s podezřelými osobami
převzala.
n Dne 15. 11. v podvečerních hodinách
oznámena žádost PČR o součinnost při pátrání po osobě, která vyhrožovala sebevraždou a odešla z domova – provedeno
místní pátrání, mladistvá osoba nakonec
nalezena doma, provedeným šetřením zjištěno, že chtěla spáchat sebevraždu skokem
pod projíždějící vlak, ale nakonec byla přesvědčena kamarádkou, ať to nedělá, a dovedena do místa bydliště, na místo vozidlo
rychlé lékařské pomoci, která později osobu odvezla do nemocničního zařízení, neboť byla pořezána na zápěstí, na místo též
hlídka PČR Libčice, která si věc na místě
převzala k zadokumentování případu.
n Dne 17. 11. oznámeno porušení obecně
závazné vyhlášky o regulaci hluku, a to prací s hlučným elektrickým nářadím v prostoru rekonstruovaného objektu (bývalá
prodejna Blažek) v ulici Masarykova – výjezd na místo, dělníci poučeni o porušení
OZV, zjednána náprava, práce s hlučným
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elektrickým nářadím přerušena, vyřešeno
napomenutím.
n Dne 19. 11. v rámci hlídkové činnosti nalezeno na parkovišti v ulici Najdrova odstavené vozidlo tov. zn. Škoda Octavia,
vozidlo evidentně dlouhodobě neprovozované (prázdné pneu) a nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích (platnost technické prohlídky
do února 2016) – zadokumentováno, výzva na vozidlo, výzva provozovateli vozidla, oznámeno silničně správnímu úřadu
při MÚ Roztoky.
n Dne 19. 11. oznámeni dva volně pobíhající psi v ulici Spěšného – výjezd na místo,
oba psi odchyceni a umístěni do záchytného kotce MP Roztoky, zjištěna majitelka,
které byli nalezení psi vydáni, přestupek
vyřešen uložením blokové pokuty na místě
v příkazním řízení.
n Dne 20. 11. oznámeno poškození dvířek
u hlavního uzávěru plynu u domu v ulici
Kroupka – zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku
proti majetku.
n Dne 19. 11. ve večerních hodinách oznámena krádež zboží v prodejně Tesco v Lidické ulici s tím, že podezřelá osoba byla
zadržena ochrankou prodejny – výjezd
na místo, v podezřelé osobě zjištěn cizí
státní příslušník, který se ke krádeži zboží
doznal, věc na místě převzala hlídka PČR
Libčice k jejich další realizaci.
n Dne 19. 11. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu troubením vozidla v ulici Žirovnického – výjezd na místo,
na místě již klid, provedeno šetření tohoto
incidentu.
n Dne 21. 11. oznámen nález naslouchátka
zn. Widex na Tyršově náměstí v Roztokách – nalezené naslouchátko uloženo
na MP Roztoky, zveřejněno na webových
stránkách MP Roztoky a města Roztoky,
v následujících dnech zjištěn majitel, kterému bylo nalezené naslouchátko předáno,
majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci.
n Dne 21. 11. ve večerních hodinách oznámen nález poškozeného mobilního telefonu Sony Xperia v odpadkovém koši v ulici
Nádražní – výjezd na místo, nalezený mobilní telefon zajištěn, uložen na MP Roztoky, nález zveřejněn na webových stránkách
MP Roztoky a města Roztoky.
n Dne 21. 11. v nočních hodinách opětovně oznámeno rušení nočního klidu troubením vozidla v ulici Žirovnického – výjezd na místo, na místě již klid, provedeno
šetření k tohoto incidentu.
n Dne 24. 11. oznámena dopravní nehoda
dvou osobních vozidel bez zranění na křižovatce ulic Jana Palacha a Puchmajerova –
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výjezd na místo, zjištěna totožnost obou řidičů, zúčastněné osoby se dohodly
na zavinění.
n Dne 24. 11. oznámena krádež zboží
v prodejně Albert na Tyršově náměstí – výjezd na místo, na místě podezřelá osoba
z krádeže, v tašce nalezeno zboží, které si
tato osoba dala do tašky, ale u pokladny jej
nezaplatila, ke krádeži zboží se nedoznala,
věc kvalifikována a šetřena jako podezření
z přestupku proti majetku.
n Dne 25. 11. oznámeno poškození skleněné výplně dveří objektu nádražní budovy
ČD v Roztokách v Nádražní ulici – výjezd
na místo, zjištěn vyškrábaný nápis na skleněné výplni dveří objektu, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku.
n Dne 25. 11. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu z pokoje na ubytovně Renova v Přílepské ulici – výjezd
na místo, zjištěna hádka mezi příbuznými,
zjednána náprava, přestupek rušení nočního klidu vyřešen napomenutím.
n Dne 26. 11. žádost občana o pomoc při
vyproštění jeho psa z hustého křoví ve stráni v ulici V Chatách – výjezd na místo, zjištěno, že pes spadl do hustého křoví ve stráni a v tomto křoví uvízl a nebylo v silách
seniora svého psa z tohoto křoví vyprostit,
hlídce se za pomoci zahradnických nůžek
podařilo křoví vystříhat a psa vyprostit,
pes předán v pořádku majiteli.
n Dne 28. 11. oznámen nález mobilního
telefonu LG Nexus před vchodem do družiny ZŠ v Roztokách – nalezený mobilní
telefon uložen na MP Roztoky, zveřejněno
na webových stránkách MP Roztoky
a města Roztoky.
n Dne 29. 11. oznámen volně pobíhající
pes na Tyršově náměstí, který vběhl
do provozovny pizzerie – výjezd na místo,
pes odchycen a umístěn do záchytného
kotce MP Roztoky, zjištěna majitelka, které
byl nalezený pes předán, přestupek vyřešen
uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě.
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

Poděkování
Rád bych touto cestou poděkoval
celému realizačnímu teamu
MÚ Roztoky za rekonstrukci
a vybudování nové silnice Horova.
Velké díky patří i stavební firmě,
která veškeré práce prováděla
s maximálním nasazením a ochotou. A to vše během víkendů,
státních svátků i nepřízně počasí,
aby se co nejdříve zvýšil uživatelský komfort obyvatelům celé
ulice.
Výsledné dílo stojí za to. 

l

Petr Poláček

Kam odkládat odstrojené
vánoční stromky
Vážení občané,
vánoční stromky můžete i letos
odkládat do přistavených „stromečkových“ kontejnerů. Vánoční
stromky patří do bioodpadu,
a proto žádáme, abyste je důkladně odstrojili.
Technické služby města Roztoky
pro jejich likvidaci přistaví
v pátek 28. prosince 2018 tři
kontejnery. Již tradičně to budou
stanoviště:
n u samoobsluhy „Blažek“
v Havlíčkově ulici,
n v

ulici Obránců míru, na křižovatce za panelovými domy –
u paneláků,

n v

Žalově – v ulici U Hřiště.

Kontejnery budou na těchto stanovištích v období od pátku
28. prosince 2018 do čtvrtka
28. února 2019. Po tomto období můžete odkládat odstrojené
vánoční stromky ve sběrném
dvoře. Žádáme vás, abyste
kontejnery na stromky nepoužívali na odložení čehokoli
jiného, přidělali byste tak práci
pracovníkům technických služeb.
Během Vánoc budou na stálých
stanovištích přidány zvony
a kontejnery na separovaný
odpad, využijte, prosím, je.
l
Ladislav Zeman
OSRM
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Proměny Levého Hradce
V uplynulých čtyřech letech jsme se intenzivně zabývali Levým Hradcem.

mily. Její výročí se kvapem blíží a Roztoky
jsou do svatoludmilských oslav zapojeny
(nejen) tímto počinem.

Co nás přes zimu a na jaře
ještě na Levém Hradci čeká?

Nejhezčí místo naší obce myslím docela solidně prokouklo. Na hřbitově byly nově
upraveny chodníčky a cestičky, byla citlivě
vydlážděna plocha před vstupem na hřbitov.
Zcela nové podoby doznalo pietní místo
transportu smrti. Díky iniciativě zaměstnanců úřadu, kteří spolupracovali s architektem Ondřejem Smolíkem, jsme již letos
v dubnu mohli vzpomínat na hrdiny konce
války v upravených prostorách. Před branku
starého hřbitova byla osazena mosazná deska upomínající na slavné rodáky z Roztok
a Žalova, kteří zde spočinuli. Nové jsou také
tři stojky naučné stezky: jedna u Medovky,
další dvě (s původními texty) u hřbitova.
Největší proměna se ale týká pozemku
vedle nového hřbitova. Plán vybudovat klidový prostor s kolumbáriem a celkově zušlechtit někdejší džungli náletů a hustého
křoví dospěl do finiše na podzim letošního
roku. Připomenu, že před necelými čtyřmi
lety jsme se po dlouhodobém usilování domluvili s majitelem rekreační nemovitosti
vedle hřbitova.
Souhlasil s oddělením svého pozemku
dřevěným plotem. Tím mohla obnova začít.
Významné slovo při všech úpravách měly
zástupkyně archeologů a orgánu památkové
péče. Pan architekt s nimi trpělivě vyjednával, v naprosté většině věcí došli společně
k uspokojivé shodě.

Co se tedy přesně vybudovalo?

Změna je patrná hned při příchodu k místu
někdejší hospody, k mohutným kaštanům.
Zeď za nimi je nově opravena, novou střechu má i takzvaný kuželník, který může být
od jara 2019 užíván jako zázemí pro společenské akce pořádané na Levém Hradci.
Dříve rozkopané betonové pódium navrhl
pan architekt překrýt dřevěnou konstrukcí.
Stalo se – a už letos bylo hojně využíváno
například při zahradní slavnosti Roztoče.
Vedle pódia časem přistane i venkovní
knihovnička. V kombinaci s bytelnou lavi-
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cí u zdi bude nabídka posezení s knihou
dalším příjemným počinem. Chvíle s knihou pod kaštany – a pak třeba na dortík
do nedaleké Medové kavárny!
Pozemek, na kterém stojí nové kolumbárium a v jehož prostřední části je budoucí rozptylová loučka, je oddělen vkusným
dřevěným plotem.
Nepříliš vzhledná mobilní toaleta je
skryta za (přehlédnutelnou) dřevěnou zástěnou vedle nových vrat. Omšelá hřbitovní zeď byla zpevněna a opravena, její koruna byla opatřena pískovcovými deskami.
Zeď je dnes noblesní a nezadá si s podobnými pohlednými sestřenkami třeba ze
středověku.
Za vstupními vraty byla vybudována
zpevněná cesta, po jejíž pravé straně je vydlážděný prostor před střízlivým, decentně
působícím kolumbáriem. To je z pohledového betonu a čítá 80 nik pro uložení
uren – do každé niky se vejdou čtyři urny.
Prostory pro urny jsou kryty epitafním kamenem, který bude opatřen jednotnými
tabulkami se jmény zemřelých.
Proti kolumbáriu je prostor rozptylové
loučky. Je od ostatní louky oddělen keři,
dosud subtilními. Časem zmohutní a budou pietní prostor výrazně oddělovat. S kolegyní Jitkou Tichou jsme se před časem
snažili přesvědčit památkáře o tom, že místu by slušel i jiný, alternativnější způsob pohřbívání, třeba ke kořenům vsazených stromů. Tak, jak se to novátorsky praktikuje
na několika místech republiky
Absolvovali jsme několik jednání s propagátorkami této myšlenky, proběhl tematický seminář, ale pokus skončil na neústupnosti památkářek. Ke změně nebyly
ochotné a trvaly na rozptylové loučce. Možná trochu škoda...
Směrem k Vltavě je louka otevřená.
U zdi jsou nově osazeny lavičky. Místo
s dobrým výhledem na údolí Vltavy jsme
vybrali jako budoucí vyhlídku svaté Lud-

Spolu s architektem Ondřejem Smolíkem
připravíme grafické označení pietního místa, vzor tabulek pro jednotlivá uložení uren
a také provozní řád kolumbária. U pódia
přibudou kované háky na napnutí stříšky
pro případná divadelní představení a zmíněná knihovnička. Přidáme také výraznější
označení toalety. Na jaře zřejmě provedeme
poslední úpravy zeleně, případně drobné
terénní úpravy. Místo začne naplno sloužit
svému účelu zhruba od května 2019. Správu kolumbária bude mít na starosti paní
Anna Possingerová z našeho úřadu.
Práce na zvelebení levohradeckého hradiště byly vcelku radostné. Samozřejmě že
bylo třeba čelit několika škarohlídům a rýpálkům. Měli jsme docela štěstí na zhotovitelskou firmu – kralupská společnost
Montako se své práce zhostila dobře.
Musím také vysvětlit, proč jsme šli cestou
zachování mobilní toalety. Výstavba pevného WC napojeného na (zde neexistující) kanalizaci by narazila na nesouhlas památkářů. Krom toho – již takhle stál povinný
archeologický průzkum statisíce. Komplikovaný by byl zimní provoz a samotné umístění. Mobilní toaletu udržuje profesionální
firma, občas vypomůže i správce hřbitova.
Pokud se ale někdo zachová na tamním WC
strašlivě, je to jen a pouze vysvědčení jeho
nekulturnosti, nikoli známka toho, že by
obec na hygienickou komůrku kašlala.
Můj dík patří zejména architektovi Ondřeji Smolíkovi, pánům Ivanu Gollovi
a Zbyňku Kuntovi, kteří stavbu hlídali
po odborné stránce. Technické služby zaslouží pochvalu též – v letošním suchém
půlroce zalévaly a zalévaly, aby vzešel trávník i vysazené keře.
Jsem rád, že minulá městská rada měla
pro celou věc velké pochopení.
Nu a protože peníze jsou opravdu, ale
opravdu důležité též, třebaže snad ne zcela
na prvním místě, je třeba napsat, kolik to
všechno stálo. Vysoutěžená cena byla
2 892 000 Kč bez daně, skutečně fakturovaná o cca tři stovky méně. To umožnilo následně opravit i takzvaný kuželník.
Rád napíšu, že levohradecká proměna
byla podpořena z dotačních prostředků,
a to příjemnými 2 849 000 Kč z regionálního operačního programu.
Jak by řekl klasik: Kdo z vás, vážení spoluobčané, to má?
l
Tomáš Novotný

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

ŽIVOT VE MĚSTĚ
Jízdní
JÍZDNÍ ŘÁD LINEK 340, 350 A 954 OD 9. 12.
2018 řád linek 340, 350 a 954 od 9.12.2018
ZVÝRAZNĚNÉ SPOJE ZAJIŠŤUJE NÍZKOPODLAŽNÍ VOZIDLO zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo

Dejvická - Roztoky (bus v 01:43 jede ze zastávky Vítězné nám.)
pondělí - pátek

Roztoky, nádraží - horní Roztoky včetně 359 (°)

so+ne
0 42*
0 42*
1 43*
1 43*
2
2
3
3
4 47*
4
5 17* 47*
5
6 02 17* 32* 47 59
6 00*
7 11* 29 47*
7 35*
8 04 17 32 47*
8 05 35*
9 02 17 47*
9 05 35*
10 17 47*
10 05 35*
11 17 47*
11 05 35*
12 17 47*
12 05 35*
13 02 17 32* 47
13 05 35*
14 02* 12 22 32* 42 52
14 05 35*
15 02* 12 22 32* 42 52
15 05 35*
16 02* 10 17 25 32* 42 52
16 05 35*
17 02* 12 22 32* 42 52
17 05 35*
18 02* 10 17 25 32* 44 56
18 05 35*
19 08 20 32* 47
19 05 35*
20 02 17 32*
20 05 35*
21 02 32*
21 05 35*
22 20
22 20
23 05* 50
23 05* 50
Poznámky: autobusy označené * nezajíždějí na Levý Hradec

pondělí - pátek
0 02 54*
0
1 54*
1
2
2
3
3
4 59*
4
5 30*
5
6 00* 15 30* 45*
6
7 00 13 12° 25* 43
7
8 01* 14° 18 31 46
8
9 01* 16 31
9
10 01* 04° 31
10
11 01* 31
11
12 01* 04° 31
12
13 01 04° 16 31 46*
13
14 01 04° 16* 26 36 46* 56
14
15 04° 06 16* 26 36 46* 56
15
16 04° 06 16* 24 31 39 46* 56
16
17 04° 06 16* 26 36 46* 56
17
18 04° 06 16* 24 31 39 46* 57
18
19 04° 09 21 33 46*
19
20 00 04° 15 30 46*
20
21 03° 14 46*
21
22 32
22
23 17*
23
Poznámky: autobusy označené * a ° nezajíždějí na Levý Hradec

Roztoky, Tyršovo nám. - Dejvická

Roztoky, U rybníčku - Dejvická

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

pondělí - pátek

12
13
23
14
02
03
00
02
15
15
15
15
15
05
05
03
10
09
09
07
27
11

48
29
14
05
08
15
48
48
48
35
30
15
15
10
25
29
39
36

44
22
10
15
35

55
45
25
25
18
40
49

29
18
25
55

55
35
35
25
55

37
25
35

45
45
35

44
28
47

55
55
45

50
33

57
41

47

50

57

Roztoky, rozcestí Žalov - Dejvická
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

pondělí - pátek

10
11
21
11
11
01
04
11
11
11
11
11
11
01
01
06
06
06
06
05
25
08

46
25
18
06
11
31
44
44
44
31
26
11
11
14
21
25
35
33

41
25
14
21
51

51
41
21
21
21
36
45

58
33
21
31

51
31
31
31
51

41
24
43

41
41
41

46
29
58

51
51
53

53
37

59
43

8
01

9
42

11
42
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12
42

13
42

14
12

56

59

359 / Roztoky, Masarykova - nádraží
6
30

46

15
12

16
12

17 18
12 12

so+ne
0 12
1 13
2
3
4
5 28
6
7 08 37
8 09 39
9 09 39
10 09 39
11 09 39
12 09 39
13 09 39
14 09 39
15 09 39
16 09 39
17 09 39
18 09 39
19 09 39
20 09 39
21 07 36
22 12
23 11
so+ne
0 10
1 11
2
3
4
5 26
6
7 06 33
8 06 35
9 06 35
10 06 35
11 06 35
12 06 35
13 06 35
14 06 35
15 06 35
16 06 35
17 06 35
18 06 35
19 06 35
20 06 35
21 05 33
22 10
23 08

PO-PÁ
19
13

20
43

21
44

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

pondělí - pátek

11
12
22
12
00
01
06
00
13
13
13
13
13
03
03
01
08
07
07
06
26
09

47
27
12
03
13
13
46
46
46
33
28
13
13
08
23
27
37
34

42
20
08
23
33

53
43
23
23
16
38
47

27
16
33
53

53
33
33
23
53

35
23
45

42
26

48
31

43
43
33

53
53
43

55

55
39

45

48

58

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Roztoky, Levý Hradec - Dejvická
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

pondělí - pátek

23
16
04
02
29
42
42
42
29
24
09
09
04
19
23
33
31

56
23
12
19
49

31
19
29

44
27
41

51
35
56

49
39
29
29
12
34
43

59
39
39
29
49

59
57
39

51

57
41

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

54

06

so+ne
02 54*
54*

12*
47*
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
17
32
17*

48*
48*
48*
48*
48*
48*
48*
48*
48*
48*
48*
48*
48*
47*

so+ne
11
12

27
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
06
11
09

35
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
34

so+ne

31
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
31
06

359 / Roztoky, Masarykova - Suchdol, (Únětice), /LIDL/ PO-PÁ
7
18

8
20

10
10

12
10

13
10

14
10

15
10

16
10

17
10

18 19
20 21
10 (10) /10/ /09/

9

10
10
16
10

P

14:17
14:47
15:17
15:47
16:17
16:47
17:17
17:47
18:17
18:47
19:17
20:17

P
P
P

P
P
P
P
P
P
P

6:11
6:41
7:11
7:41
8:11
8:41
9:11

Pozn.

5:31
6:01
6:31
7:01
7:31
8:01
8:31
9:01
9:31
10:01
11:01
12:01
13:01
14:01
14:31
15:01
15:31
16:01
16:31
17:01
17:31
18:01
18:31
19:01
19:31
20:01
20:31
21:01
22:01

P
P
P
P
P
P

10:11
11:11
12:11
13:11
14:11
14:41
15:11
15:41
16:11
16:41
17:11
17:41
18:11
18:41
19:11

P
P
P
P
P
P

20:11
P

P

Jede jen v pracovní dny
Jede pouze v sobotu, v neděli a státem uznané svátky

10
10
16
10
10
10 HN

10

Nejede 24., 31. XII. 2018

11

Nejede 25. XII. 2018 a 1. I. 2019

16

Nejede 24. XII. 2018

27

Jede v pracovní dny a soboty a 19. IV., 1., 8. V., 5. VII.,
nejede 20. IV., 6. VII. 2019

34

Jede v sobotu, v neděli a státem uznané svátky, nejede
25.XII.2018

HN

Jede v Praze z hlavního či na hlavní nádraží

Jako každý rok i letos jsme pro vás připravili tzv. ledničkové
jízdní řády. Ledničkové proto, že si je mnozí upevňují magnetem na ledničku. I letos je z technických důvodů dostáváte
týden poté, co začala jejich platnost. Protože ale tyto budou
platit o týden déle, je naděje, že příští rok je dostanete včas.

10

P

5:14
5:44
6:14
6:44
7:14
7:44
8:14
8:44
9:14
9:44
10:44
11:44
12:44
13:44
14:14
14:44
15:14
15:44
16:14
16:44
17:14
17:44
18:14
18:44
19:14
19:44
20:14
20:44
21:44

VYSVĚTLIVKY

Co nového v dopravě

A co je v nich nového? Pozor na odjezdy
linky S4 z Masarykova nádraží. Jsou o minutu dříve, tedy v xx:05 a xx:35. Jen vlak

P
P

Hostivař

4:48
5:18
5:48
6:18
6:48
7:18
7:48
8:18
8:48
9:18
9:48
10:48
11:48
12:48
13:48
14:18
14:48
15:18
15:48
16:18
16:48
17:18
17:48
18:18
18:48
19:18
19:48
20:18
20:48
21:18

PrahaLibeň

P
S
P

6:17
6:47
7:17
7:47
8:17
8:47
9:17
10:17
11:17
12:17
13:17

4:30
5:00
5:30
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:30
11:30
12:30
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00

Pozn.

34 HN
27

Hostivař

2:18
4:51
5:23
5:51
6:23
6:39
6:51
7:09
7:23
7:51
8:09
8:23
8:51
9:23
9:51
10:23
10:51
11:23
11:51
12:23
12:51
13:23
13:51
14:23
14:51
15:23
15:51
16:23
16:51
17:23
17:51
18:23
18:51
19:23
19:51
20:23
20:51
21:23
21:51
22:23
22:51
23:23
23:51

Roztoky

P

1:58
4:31
5:01
5:31
6:01
6:17
6:31
6:41
7:01
7:31
7:41
8:01
8:31
9:01
9:31
10:01
10:31
11:01
11:31
12:01
12:31
13:01
13:31
14:01
14:31
15:01
15:31
16:01
16:31
17:01
17:31
18:01
18:31
19:01
19:31
20:01
20:31
21:01
21:31
22:01
22:31
23:01
23:31

Roztoky

P
S

1:53
4:27
4:57
5:27
5:57
6:27
6:37
6:57
7:27
7:37
7:57
8:27
8:57
9:27
9:57
10:27
10:57
11:27
11:57
12:27
12:57
13:27
13:57
14:27
14:57
15:27
15:57
16:27
16:57
17:27
17:57
18:27
18:57
19:27
19:57
20:27
20:57
21:27
21:57
22:27
22:57
23:27

JÍZDNÍ ŘÁD VLAKŮ ČD ROZTOKY – PRAHA-LIBEŇ – PRAHA-HOSTIVAŘ
NA OBDOBÍ 9. 12. 2018 – 14. 12. 2019
PrahaLibeň

P

Pozn.

11 HN
34 HN
11
27

PrahaMas.n.

0:53
2:53
4:59
5:29
5:59
6:29
6:59
6:59
7:29
7:59
8:29
8:59
9:29
9:59
10:29
10:59
11:29
11:59
12:29
12:59
13:29
13:59
14:29
14:59
15:29
15:59
16:29
16:59
17:29
17:59
18:29
18:59
19:29
19:59
20:29
20:59
21:29
21:59
22:29
22:59
23:29

Roztoky

0:49
2:49
4:56
5:26
5:56
6:08
6:26
6:56
6:56
7:26
7:56
8:05
8:26
8:56
9:26
9:56
10:26
10:56
11:26
11:56
12:26
12:56
13:26
13:56
14:26
14:56
15:26
15:56
16:26
16:56
17:26
17:56
18:26
18:56
19:26
19:56
20:26
20:56
21:26
21:56
22:26
22:56
23:26

RoztokyŽalov

RoztokyŽalov

0:30
2:30
4:35
5:05
5:35
5:52
6:05
6:24
6:35
7:05
7:35
7:38
8:05
8:35
9:05
9:35
10:05
10:35
11:05
11:35
12:05
12:35
13:05
13:35
14:05
14:35
15:05
15:35
16:05
16:35
17:05
17:35
18:05
18:35
19:05
19:35
20:05
20:35
21:05
21:35
22:05
22:35
23:06

Pozn.

Roztoky

												
											
												

JÍZDNÍ ŘÁD VLAKŮ ČD ROZTOKY-ŽALOV – PRAHA-MASARYKOVO NÁDRAŽÍ
NA OBDOBÍ 9. 12. 2018 – 14. 12. 2019
PrahaMas.n.

												

ŽIVOT VE MĚSTĚ

s odjezdem ve 23:06 zůstal ve stejné poloze.
Vlaky posilové mimo základní takt mají
odlišné jízdní řády. Půlnoční vlak odjíždí

z hlavního nádraží později. Vlaky s odjezdem z Roztok v xx:01 mají o dvě minuty
pozdější příjezd na Masarykovo nádraží.
A opět loňský chyták – vlak v půl sedmé
ráno odjíždí z Masarykova nádraží v pracovní dny dříve (o 9 minut) než o víkendu.
Zcela nový je jízdní řád linky S41. Byly
sjednoceny časy v pracovní dny a o víkendu a většina vlaků jede do a z Hostivaře,
a to i v pracovní dny.

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

ŽIVOT VE MĚSTĚ
Z důvodu posunu odjezdu vlaku je posunut i poslední autobus 350 z Dejvické
na 0:42, aby byla zajištěna návaznost
na vlak v Roztokách. Na žádost města byl
posunut i první spoj linky 359 k nádraží,
aby navazoval na vlaky linek S1 v 6:41
a S49 v 6:44.
Přímo revoluční změnou je změna dopravce na lince S41, přejmenované na S49.
Pražští radní minulého volebního období
stihli, těsně před odchodem z radnice, rozhodnout, že tuto linku bude provozovat
společnost Arriva, a to vozy, které nejsou

bezbariérové. Na Facebooku poté proběhla
krátká diskuse, zda s tím naše město něco
udělá. Tuto linku ze svého rozpočtu plně
dofinancovává Praha. Naše město ani Středočeský kraj nejsou v pozici objednavatele.
I když se dá předpokládat, že vzhledem
k výsledku voleb budou vztahy mezi vedením našeho města a vedením Prahy lepší
než v minulosti, změna se dá očekávat nejdříve v prosinci 2021, dokdy má společnost Arriva garantovaný současný stav.
Vozidla sice nejsou bezbariérová, nicméně
dopravce v platném JŘ slibuje nejen wifi,
zásuvky a prodej drobného občerstvení, ale

i přepravu kol. A slibuje i asistenci personálu při přepravě kočárků a invalidů
a vodu zdarma. A zpočátku budou na této
lince vypomáhat i dvě nízkopodlažní Desira zapůjčená společností DB.
Na této lince budou platit jízdní doklady ČD i tarif PID. Ceník jízdného PID se
k 9. 12. 2018 nezměnil, jízdenky ČD jsou
od 9. 12. dražší v průměru o 2,5 procenta.


l

Vít Calta

Jizdní řády autobusů zpracoval Michal Přikryl.

Vánoční přání z Husova sboru Církve československé husitské
V době, kdy čtete toto vánoční číslo Odrazu,
prožíváme tiché časy adventu, zklidnění (alespoň by to tak mělo být), přípravy na vánoční
svátky. Ale víme vůbec, proč je slavit a jaký
je v nich příběh?

Pozvání na setkání v Husově sboru

Nejsou to nejstarší křesťanské
svátky. Starší jsou Velikonoce!
V prvních staletích křesťané
tyto svátky neslavili, protože
křesťané se odmítali klanět pohanským božstvům, Slunci, ale
jen tomu, který sám je zdrojem
světla a života – Bohu Stvořiteli.
Teprve císař Aurelián ve 3. stol.
stanovil 25. prosinec jako svátek Božího hodu. Evangelista
Lukáš píše, že Alžbětu, matku
Jana Křtitele, navštívila Marie,
když byla Alžběta v 6. měsíci
těhotenství. Podle legendy se
Jan Křtitel narodil 24. června
a svátek narození Jana Křtitele
křesťané tehdy už slavili, a protože Jan Křtitel je o půl roku
starší, připadl den narození Ježíše právě na den 24. prosince.
Nejen přeznačení pohanského
svátku boha Slunce, ale i tento
biblický výpočet hrál roli při
stanovení Vánoc jako svátků Ježíšova narození. Pán Ježíš, Boží
Syn se narodil v noci do našeho
světa, který není ani klidný, často ani radostný, ani idylický,
i příroda ukazuje svou tvrdou
tvář a lidé jsou zlí a krutí.
I o tom vypráví vánoční příběh
o narození Spasitele, jak zpíváme v koledách a slavíme v liturgiích.

Rozloučení se starým rokem 2018 –
neděle 30. prosince v 9 hodin – bohoslužba

PROSINEC 2018

Vánoční zvěst má hluboký přesah překračující oblast víry
a náboženství. Morální i citový.
Obrací se totiž k hodnotám,
které jsou obecně pro člověka
platné – k lásce ve všech podobách, k nenásilí, ke klidu, odpuštění, smíření, k pokoře (která mnoha lidem dnes chybí),
k toleranci a respektu, k soucitu a úctě. Vánoce nám připomínají, že před Bohem jsme
všichni stejní, jsme jeho stvořením, jeho dětmi. Mysleme
na to možná právě o letošních
Vánocích, na lidi, které kolem
sebe máme, ale i na ty vzdálenější. Potřebujeme se navzájem. Naše setkání a setkávání
jsou jedinečnou příležitostí,
kdy může vznikat něco krásného, blízkého, hřejivého. Zase
tolik jiných příležitostí v dnešním uspěchaném a uzavírajícím se světě a vztazích není!
Přeji vám co nejkrásnější
a nejniternější prožívání vánočních svátků, radost a spokojenost v blízkosti vám drahých lidí, partnerů, rodičů,
dětí, sourozenců, přátel a šťastný rok 2019.


l

Štědrý den 24.prosince od 14 hodin – čtení vánočního příběhu o narození Pána Ježíše, koledy, betlémy,
strom vánočních přání
Hod Boží 25. prosince – bohoslužba v 9 hodin

INZERCE

Vítání Štědrého dne
Pojďte s námi přivítat Štědrý den na Žalově a společně si
zazpívat ty nejznámější koledy s Viktorem Sodomou
za doprovodu kytary
24. prosince v 11 hodin na louce u Sodomů
v ulici U školky 1431
Chceme navázat na loňské vánoční setkání na louce za vodárnou, kde
jsme si při doprovodu kytar zazpívali známé vánoční koledy. Pro
horší povětrnostní podmínky na Holáčku jsme se rozhodli,
přesunout toto setkání o kousek níže, na louku v ulici U školky a
věříme, že atmosféra Vánoc bude ještě silnější a sejdeme se v hojném
počtu. Smyslem vánočních svátků není jen nadělování dárků, ale

hlavně jsou to svátky lásky, úcty, pohody, setkávání i sbližování.
Zapálíme svíčky a prskavky, připomeneme si vánoční tradice a zvyky
jako rozkrajování jablíček, půlení ořechů, pouštění svíček v ořechové
skořápce po vodě. Kdo chce, může si podle staroslovanského zvyku
namazat tváře medem, aby ho příští rok měli všichni rádi. Děti věří
v kouzelný a nadpřirozený svět, ve kterém existují bytosti, jež
dovedou splnit každé přání. Ale i my dospělí se umíme vžít
do pohádkové atmosféry Vánoc a na chvíli zapomenout na všední
dny. Roztoky se stále více rozrůstají, máme nové sousedy a bylo by
hezké najít si chvilku k seznámení a popovídání, navázat nová
přátelství, ochutnat cukroví a vyměnit si recepty. Na Štědrý den je
k tomu ta nejlepší příležitost. Rádi ochutnáme i vaše cukroví. Těšíme
se na Vás.
Hezké svátky přeje CESTA pro město

ThMgr. Jarmila Kučerová
farářka CČSH
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ŽIVOT VE MĚSTĚ
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V ŽALOVSKÉ

TĚLOCVIČNĚ

VSTUPNÉ
200 Kč k sezení
100 Kč na stání

ALL RIGHT BAND

HRAJE
PŘEDPRODEJ V DARECH PŘÍRODY
NEBO NA PLES@SKAUTIROZTOKY.CZ

WWW.SKAUTIROZTOKY.CZ/PLES

PARTNEŘI
PARTNEŘI PLESU
PLESU

SKAUTSKÝ PLES

MasoKoubek.cz
Město Roztoky
Roztoky
Město

INZERCE

Pizzu pečeme z originálních čerstvých
italských surovin.
Přijďte si pro nejlepší pizzu v Roztokách
nebo Vám ji dovezeme domu
(rozvoz po Roztokách zdarma).

Vyberte si na:

www.prima-pizza.cz
E-mail: info@prima-pizza.cz
Objednávky přijímáme osobně
nebo na tel. čísle 702 118 558
od 10.00 do 22.00 hod. 7 dní v týdnu
Nerudova 1652
252 63 Roztoky

Kadeřnictví Gabriely Modrové
ve Velkých Přílepech nabízí
profesionální kadeřnické služby
luxusní francouzskou kosmetikou
LOTHMANN PARIS
→ šetrné barvení barvami bez amoniaku
→ exkluzvní přírodní barvení

bez chemických složek

→ luxusní hloubkové hydratační

a regenerační ošetření vlasů s kyselinou
hyaluronovou, pro větší objem vlasů
→ módní střihy pro dámy, pány i děti
→ společenské a svatební účesy
Přijďte nakoupit vánoční dárky –
produkty Lothmann Paris v luxusním
vánočním balení 2 plus 1 zdarma.

Těší se na vás
Gabriela Modrová
Hakenova 893, Velké Přílepy
Telefon: 731 879 505
12
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n Domácí

potřeby-Elektro v Žalově přijmou prodavačku i na zkrácený pracovní
poměr. Bližší informace na tel. 602 320 324
nebo na prodejně.
n Prodám pozemek na stavbu domu o velikosti 437 m2 na okraji Prahy 6 – Suchdol.
Cena 2 250 000 Kč, tel. 736 674 553
n Prodám houpací křeslo za 700 Kč.
Tel. 739 082 032
n Prodám paletový vozík za 3000 Kč.
Tel. 739 082 032

n Stavební

společnost se sídlem v Roztokách přijme zaměstnance na pozici skladník/zámečník. Řidičský průkaz skupiny B
podmínkou. V případě zájmu volejte
na tel. 602 583 002
n Přijmeme kolegyni/kolegu do prodejny
Železářství na Podbabské, Praha 6. Bližší
informace v prodejně nebo na tel.
602 217 116
n Hledáme paní na pravidelné hlídání
2 dětí (5 a 3 roky). Jedná se o úterý a středy

v čase cca 7–15 hod. Roztoky v blízkosti
Tyršova náměstí. Více info na tel.
736 242 098
n Prodám elektrický olejový radiátor 220V
za 500 Kč. Tel. 739 082 032
n Pronajmu starší přízemní domek 2 + 1
nezařízený, topení na tuhá paliva:
za 10 000 Kč včetně, na trase busu 350. Zn:
Upřednostňuji manželský pár.
Tel. 602 478 405


l

INZERCE

VESELÉ VÁNOCE

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2019
PROSINEC 2018
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Znovunalezená perla Tichého údolí

Po prostudování původní stavební dokumentace s úžasem zjistili, že jde o zapomenuté a údajně nerealizované dílo významného českého architekta a designéra Jana
Kotěry (1871–1923), a rozhodli se proto
domu vrátit jeho původní tvář.

Nedávno nás s manželkou při procházce Tichým údolím zaujal krásný dům,
vyhlížející jako novostavba, ale se secesní tváří počátku 20. století. Nedokázal
jsem si srovnat v hlavě, kde se tam (nedaleko bývalých vinných sklepů L. Šlancara) vzal, když bych přísahal, že nic podobného tam dříve nestálo.

foto: Stanislav Boloňský

Rané dílo architekta Kotěry

Dům čp. 16 v Tichém údolí

Vysvětlení přišlo až s článkem architekta
Zd. Lukeše ve víkendové příloze Lidových
novin (viz Lukeš Zdeněk: Neznámá stavba
Jana Kotěry, LN, 24. 11. 2018), který této
stavbě věnoval celou stranu. Znovunaleze-

ní tohoto unikátního domu označuje autor
článku za skutečnou senzaci.
Původně ne příliš vzhledný dům zakoupili před dvěma lety manželé K. s cílem ho
rekonstruovat pro potřeby svého bydlení.

Jak uvádí ve svém článku Zd. Lukeš, dům si
u mladého architekta Kotěry objednal pražský bankéř a rada královského hl. m. Prahy
Lev Peterka poté, co mu tento talentovaný
architekt navrhl dům na Václavském náměstí čp. 777 v Praze, kde patří mezi nejzajímavější stavby. Dům v Roztokách navrhl
J. Kotěra na místě staršího domku v roce
1902, v době, kdy se jeho pozice mezi českými architekty teprve konstituovala a kdy se
věnoval projektování hlavně vilových staveb pro své přátele, z nichž jmenuji alespoň
známou Trmalovu vilu v pražských Strašnicích či dům s ateliérem pro sochaře Stanislava Suchardu. Navrhl ovšem i letní vilu
Barbo pro politika Karla Kramáře a jeho
ženu Naděždu Nikolajevnu na Krymu.
Fasáda roztockého domu (čp. 16) nepřetéká secesními ornamenty ani na sebe neupozorňuje přehnanou barevností, stavba je
typicky kotěrovsky střízlivá se znaky nastupující moderny. Vzhledem k jejímu

INZERCE

Ploché
fotoknihy
– novinka
v ČR!
Nezapomeňte na
fotokalendář
2019!

Krásné vzory
Objednáte on-line
za 10 min.
14
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umístění v Tichém údolí je na ní pikantní
ještě jedna věc, a to plochá střecha. Pamatuji si několik let trvající vášnivé debaty při
tvorbě regulačního plánu pro tuto roztockou enklávu, zda tu lze připustit domy
s plochou střechou. Většina diskutérů prosazovala názor, že plochá střecha do Tichého údolí nepatří, neb při převažujícím slohovém eklektismu a historismu staveb je
zde cizorodým prvkem. A tu máš, čerte,
kropáč! Nádherná 116 let stará historická
vila s plochou střechou od zakladatelské
osobnosti moderní české architektury se
zde vyloupla z hlubin zapomnění.

Historie domu čp. 16 
v Tichém údolí

Je třeba ocenit úsilí a vynaložené prostředky nových majitelů tohoto domu, že nezvolili při rekonstrukci nejsnazší a ekonomicky nejvýhodnější cestu, ale pochopili genia
loci místa i skrytý potenciál této stavby.
Po úspěšné a bezpochyby také nákladné
rekonstrukci vily Amálka čp. 155 v Tichém údolí a zdařilé rekonstrukci pěkné-

foto: Stanislav Boloňský

Příklady dobré praxe

ho prvorepublikového rodinného domu
čp. 291 tamtéž, je to další pozitivní příklad
z poslední doby, kdy stavebník přistoupil
ke svému záměru velkoryse, poučeně,

Významný rod Fričů a Roztoky
V některých rodech se pozoruhodným způsobem přenášejí z generace na generaci mimořádné schopnosti i charakterové vlastnosti jejich nositelů.

Čítankovým příkladem je například hudebně nadaný německý rod Bachů, v Roztokách si nejčastěji připomínáme rod Braunerů. Jedním z dalších českých rodů,
z něhož vzešla řada mimořádně disponovaných osobností v různých oblastech lidské
činnosti, je středočeský rod Fričů, jehož
vzestup nastal počátkem 19. století. Díky
JUDr. Josefu Fričovi II (1804–1876), advokátu a českému vlastenci, který měl se svou
ženou Johankou Reisovou 12 dětí, se rod
rozvětvil do několika linií a jeho příslušníci
byli právníci, politici, revolucionáři, vědci,
cestovatelé, lékaři, umělci i dobrodruzi.
Kromě toho najdeme v košaté koruně rodu
velké množství technicky vzdělaných inženýrů. Rod Fričů byl také příbuzenskými
sňatky spřízněn s dalšími významnými rodinami, například s pražským rodem Rottů, sklářským rodem Kavalierů ze Sázavy,
a tedy i s Wachsmanny (J. Voskovcem),
Fr. L. Čelakovským, astronomem Vojtěchem
Šafaříkem, J. Vrchlickým, J. V. Sládkem, politikem P. Šámalem, s architektem D. Jurkovičem, malířem J. Čermákem a dalšími.

Nejznámější příslušníci
rodu Fričů
Josef Václav Frič III (1829–1890), revolucionář roku 1848, politický vězeň, vyda-

PROSINEC 2018

vatel almanachu Máj, celoživotní bouřlivák a ahasver
Prof. MUDr. Antonín Frič (1832–1913)
lékař, ornitolog, geolog a cestovatel, zakladatel časopisu Vesmír
Václav Frič (1839–1916), chemik, úspěšný obchodník s přírodninami a pomůckami učebními v Praze
JUDr. Vojtěch Klemens Frič (1844–
1918), advokát, politik, náměstek starosty
král. m. Prahy
Josef Alexandr (Jan) Frič IV. (1861–
1945), majitel továrny na astronomické
a laboratorní přístroje, zakladatel hvězdárny v Ondřejově,
Alberto Vojtěch Frič (1882–1944), cestovatel, dobrodruh, „lovec kaktusů“ a přítel Indiánů
Martin (Mac) Frič (1902–1968), filmový režisér

Roztocká stopa v rodu Fričů

V Roztokách žil od roku 1935 ve Vančurově ulici Na Vrškách Ing. Martin (Josef Vojtěch August Maxmilián) Frič (1875–1948).
Byl bratrem cestovatele Alberto Vojtěcha
Friče, otcem režiséra Martina (Mac) Friče
a dcery Růženy, provdané Hlaváčové
(1899–1972). Díky i tomuto sňatku s Otakarem Hlaváčem se jedna z rodových větví
trvale uchytila v Roztokách.

Bohumil Hosman ve své (obecní)
kronice z třicátých let minulého století
uvádí: „Domek (v Zadních koncích) pod
tímto číslem označeným vlastnil asi
v polovině století osmnáctého Josef
Kautský a v roce 1762 byl prodán
za 60 zl. Tomášovi a Teresii Mlsovým.
Od roku 1769 jest zde Jan Lhoták
a vdova Teresie Mlsová, která se nepochybně podruhé provdala a s Martinem
Findlichem vlastní domek od roku
1785. Oba zemřeli r. 1791. V roce 1810
byl majitelem domku Mates Findlich,
od roku 1874 Egmond a Aloisie Veverkovi a od roku 1898 Lev a Františka
Peterkovi. Lev Peterka prodal č. 16 (již
jako vilu, pozn. S. B.) v r. 1922 Arnoštu
a Jarmile Spritzovým a ti v r. 1925
Edmondu a Mileně Radoušovým.“  

s nadhledem a citem k umístění stavby.
Za všechny příznivce a obdivovatele Tichého údolí děkuji! 
l

Stanislav Boloňský

Ing. Martin (J. V. A. M.) Frič (1875–1948)
patřil mezi technicky nadané členy rodu.
V mládí pracoval v konstrukční kanceláři
elektrotechnického závodu firmy Křižík,
krátce pak v Ringhofferově vagonce na Smíchově. Největší uplatnění nalezl ve službách
c. a k., později čsl. státních drah, kde díky
své pracovitosti postupně dosáhl až na pozici vrchního rady ČSD. V roce 1933 odešel
do předčasné výslužby a svůj zájem přeorientoval zejména na publicistickou činnost – popularizující články s technickou
problematikou, a to nejvíce v sobotní příloze Českého Slova (Melantrich), kde od roku
1936 působil jako redaktor. Rozsah jeho
odborného zájmu byl nebývale široký,
od železniční a strojírenské elektrotechniky,
osvětlování silnic a velkých ploch (např.
strahovského stadionu), rozhlasového vysílání až po vodárenskou problematiku. V letech ohrožení republiky 1938–1939 psal
i osvětové články věnované ochraně před
třaskavými a zápalnými bombami, o zatemňování a osvětlování krytů, náhradě nedostatkového benzinu.
Kromě toho byl i aktivním sportovcem,
věnoval se především cyklistice a byl též průkopníkem českého letectví. Již v roce 1910 se
učil létat v Plzni, kde se stal členem aviatického družstva, když městská rada v Praze odmítla tento nový sport podpořit. Zcela propadl letecké vášni, při pokusných letech
na Borech havarovalo i letadlo s jeho devítiletým synem Martinem (Macem). ➔
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Letadla tehdy létala v „závratné“ výšce cca
100 metrů, rychlostí až 100 km/hod. Po vzniku republiky sloužil Ing. M. Frič u leteckého
pluku v Chebu v hodnosti poručíka.

Stavba vodovodu v Roztokách

Ing. M. Frič se v polovině třicátých let jako
stavební dohled a technický expert podílel
na výstavbě městského vodovodu v Roztokách. Na toto téma napsal v roce 1937 článek Stavba vodovodu v Roztokách, který je
autentickým svědectvím výstavby tohoto
vodohospodářského díla. V článku, z něhož dále volně cituji, nalezneme některé
zajímavé detaily, které mohou být důležité
i v současné době.
Problémy se zásobování pitnou vodou
byly v Roztokách (díky geologickému podloží) již od konce 19. století.
Při hledání vhodných pramenů ve třicátých letech 20. stol. byly první pokusné
vrty provedeny Na Vrškách do hloubky
45 metrů, ale bez uspokojivého výsledku.
V druhé fázi byly provedeny vrty v Čakově a u Vltavy. Zde, necelých 70 metrů
od řečiště Vltavy, byl zjištěn silný vodní
zdroj o vydatnosti 20–25 l/vteřinu, což pokrývalo běžnou tehdejší potřebu městyse
s 3500 obyvateli. Byly zde proto v červenci
1934 vyhloubeny hlavní jímací studny, téměř 12 metrů hluboké, tj. dosahující asi
půl metru nad skalnaté podloží. Vlastní
stavba vodovodu (čítající několik etap –
i z důvodu finanční náročnosti) byla zahájena v září roku 1936.
Generální projekt vodovodu zpracovala firma ing. Chmelíka z Karlína. Dodavatelem stavební části byl ing. Bureš,
Praha-Vinohrady, strojní části Janka Radotín, elektrotechnika pořízena od firmy

Brown a Boveri a vodní technologii dodal ing. A. Januš.
Zajímavý je i článek věnovaný domovním čistírnám odpadních vod z roku 1935.
Ing. Frič doporučuje technologii založenou na separaci pevného kalu a využití
zbytkové vody například k zalévání zahrad.
Píše, že jde o řešení hygieničtější než tradiční žumpy a levnější než splašková kanalizace. Jeho výzva obsažená v článku je velmi aktuální: „odpadní vodu je třeba jímat
a využívat“.

Režisér Mac Frič

Synem Ing. M. Friče byl filmový režisér
Martin (Mac) Frič (1902–1968). Připomenout tohoto jednoho z nejtalentovanějších
a nejplodnějších českých filmových tvůrců
je aktuální i tím, že v srpnu uplynulo 50 let
od jeho smrti, k níž došlo krátce po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Jeho konec byl velmi smutný. Traduje se
historka, kterou je obtížné ověřit, že v depresi z invaze vypil láhev koňaku, ačkoli
měl ze zdravotních důvodů absolutní zákaz konzumace alkoholu, a druhý den na
to zemřel... Fakt je ten, že byl tehdy již hospitalizován s rakovinou jater v terminálním stadiu.
Jeho hvězdná kariéra začala v polovině
30. let 20. století, když natočil dva filmy
s Voskovcem a Werichem (Hej-rup a Svět
patří nám) a zejména expresivní film Jánošík.
První vrchol jeho tvorby nastal paradoxně za německé okupace (Kristián 1939,
Hotel Modrá hvězda 1941, Roztomilý člověk 1941, Valentin dobrotivý 1942). S tímto historickým handicapem se vyrovnal
svým téměř holywoodským stylem, vyso-

kou profesionalitou a šťastným výběrem
herců (V. Burian, H. Haas, O. Nový, N. Gollová). Poněkud holywoodský byl i jeho životní styl, k němuž patřily ženy, koňak a cigarety. Popularitu mu získaly zejména
filmové veselohry (Škola základ života,
Cesta do hlubin študákovy duše, Pytlákova
schovanka aj.).
Po konci války ho naštěstí minulo osočení z kolaborace, které postihlo řadu hvězd
českého filmu, přestože za protektorátu
obdržel v roce 1940 Národní cenu. Točil
dál, i když s menší frekvencí a pod tlakem
nového režimu, vyznávajícího „socialistický realismus“.
V době nejtužšího útlaku, kdy padaly
rozsudky smrti v inscenovaných procesech, natočil v roce 1951 úspěšný dvojfilm
s J. Werichem – Císařův pekař a Pekařův
císař, v němž sice dal takříkajíc „co je císařovo císaři“, ale také dokázal skvěle využít
Werichův talent a natočit veselohru, kterou
lze vidět ještě dnes. V roce 1965 obdržel
titul národní umělec. Z pozdního období,
kdy se již začala hlásit o slovo tzv. „nová
vlna českého filmu“, stojí za zmínku i zdařilé a nezvykle chmurné filmové drama
Hvězda zvaná Pelyněk s J. Bohdalovou
v hlavní roli.
Je pohřben u kostela sv. Máří Magdalény
na Přední Kopanině.
V současné době pokračuje „Vojtěšská“
linie rodu Fričů (po přeslici) v Roztokách
rodinou Hlaváčových, a to již třetí generací.
l

Stanislav Boloňský
Prameny:
Bumbová Šárka: Vyprávění o rodu Fričů, Scripta
astronomica 8, AV ČR, 1999
Bernard Jan, Frýdlová Pavla: Malý labyrint filmu,
Albatros, 1988
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Přejeme vám veselé Vánoce a hodně štěstí do nového roku.
Od 1.1. 2019 nás najdete na nové adrese:

Lidická 689, Roztoky

RealSprom, s.r.o.
16inzerat.indd
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NÁZORY A KOMENTÁŘE

Bojovné listopadové zastupitelstvo
Poslední listopadovou středu se sešlo městské zastupitelstvo ke svému prvnímu pracovnímu jednání v novém volebním období.

Na programu byly tři desítky bodů agendy,
tedy celkem standardní rozsah. Když však
v souladu s jednacím řádem pan starosta
ve 23.00 hod. jednání ukončil, byla projednána jen polovina z nich. Přitom, snad
s výjimkou investičních akcí ve školství,
nešlo o zvlášť konfrontační záležitosti.
Někteří noví členové zastupitelského sboru byli průběhem zasedání viditelně překvapeni a museli vzít na vědomí nepříjem-

ný fakt, že je ještě před Vánoci zřejmě čeká
svolání mimořádné schůze, neboť projednání některých bodů nesnese odkladu.
Příčinou vzniklé situace byla velmi nervózní atmosféra jednání, která podstatně
ovlivnila jeho efektivitu. Měl jsem dojem,
že se na něm ještě „dohrávaly“ volby, vztah
koalice a opozice (s poměrem 12 : 9 zastupitelům) připomínal spíše atmosféru hlediště fotbalového derby Sparty se Slavií. Jak

ovšem už říkal T. G. M., demokracie je diskuse, ale rozčilení není program.
Chci doufat, že další zasedání ZM už
bude věcnější a klidnější, abychom mohli
splnit obsah slibu, který jsme složili, že
svou funkci budeme vykonávat svědomitě,
l
v zájmu města a jeho občanů.
Stanislav Boloňský
doyen zastupitelského
sboru

Křest ohněm aneb prvně v roli zastupitelky
Po říjnových volbách jsem usedla se svými čtyřmi kolegy za sdružení Společně PRO Roztoky a Žalov do opozičních lavic. Samostudium Příručky pro členy
městského zastupitelstva se v mém případě příliš neosvědčilo, takže mé formulace návrhů usnesení byly často krkolomné, ale to se časem poddá.

První zatěžkávací zkouškou byl „boj“ o vyslechnutí učitelek, které chtěly také nám,
novým zastupitelům, přiblížit situaci
za zdmi školy. Naštěstí hlasování o možnosti prezentace dopadlo v jejich (i náš)
prospěch (o tom více na jiném místě Odrazu)…
Očekávala jsem i schválení našeho návrhu pověřené zastupitelky Marie Dvořákové, která iniciovala rekonstrukci nádraží
včetně možnosti prodloužení podchodu až

k zámecké zahradě a více než dva roky
na projektu pracovala. Koalice však byla
jednotná a návrh překvapivě neschválila.
Proč by měl někdo z opozice dokončit
„svůj“ projekt pro město, že…? Schválen
byl alespoň vznik pracovní skupiny, jíž
bude Marie Dvořáková členkou a přispěje
tak svými získanými zkušenostmi a kontakty ke zdárnému pokračování projektu.
Bohatá byla i diskuse kolem návrhu
zvýšení poplatků za psy, se kterým nemá-

me zase tak velký problém, zejména když
se toto navýšení odrazí v desítkách nových košů se sáčky na exkrementy (ideálně papírovými, jak poznamenala paní
Sodomová) na pečlivě vybraných místech
po celém městě. Budeme doufat, že daň
ze psů bude vynaložena na Roztoky čistší…
A protože jsme byli pomalí, další jednání
zastupitelstva bude už za 14 dní – takže
mám po vánoční besídce…
l

Marcela Šášinková
zastupitelka
Společně PRO Roztoky a Žalov

Radní rozhodli. Mobilní dopravní hřiště mít nebudeme
Když jsem před rokem viděla, jak na zahradě jedné benešovské školky jezdí děti na koloběžkách a učí se bezpečnému
pohybu v provozu na mobilním dopravním hřišti, posteskla
jsem si, že v Roztokách takové nemáme. O to milejší pro mě
byla zpráva od přítomného strážníka, že hřiště už brzy potřebovat nebudou a půjde světem dál.
Zanedlouho jsem se na hřiště vyrazila
znovu podívat. Tentokrát i s paní ředitelkou Janouškovou a vedoucí oddělení školství našeho úřadu paní Vonkovou.
Na místě jsme zjistily rozměry hřiště a vyslechly zkušenosti z praxe od strážnice
preventistky, která hřiště s dětmi pravidelně užívá.
Díky vedoucímu Odboru správy a rozvoje města se podařilo najít vhodný městský pozemek, na který by bylo možné hřiště umístit. V blízkosti dětského hřiště
Obránců míru vedle plánované výstavby
nové hasičárny. Díky dostupné vzdálenosti
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od školy by bylo možné hřiště využívat pro
výuku prevence žáků.
Nové radě jsem předložila smlouvu
o bezplatné zápůjčce. Radní usoudili, že
náklady spojené s umístěním hřiště jsou
příliš vysoké. Podle výpočtů pana místostarosty Hadraby by vyrovnání povrchu,
návoz a udusání hlíny nebo písku vyšlo
na 100 000 korun. Dle mých zjištění by
oplocení a dřevěný domeček na uskladnění značek stálo zhruba 50 000 až 60 000 korun. Za mě by rozhodně taková investice
stála za to. A za dva tři roky bychom jistě
našli pro pozemek jiné využití.

Vedení města plánuje zadat v příštím roce
projekt stabilního dopravního hřiště.
A v roce 2020 by se mohl zrealizovat. Nejspíš u šraněk na části pozemku psího cvičáku. Na posledním zastupitelstvu nás pan
místostarosta Novotný informoval o důvodech, pro které se nedaří investiční akce
v našem městě včas realizovat. Problém je
ve firmách i s přetížením úředníků. Budu
pevně doufat, že realizace dopravního hřiště bude světlou výjimkou. Do té doby můžeme vyrážet s dětmi třeba do Benešova
nebo do Berouna. V obou městech mají
dopravní hřiště veřejně přístupná a opravdu krásná. 
l
Marie Dvořáková (Šlancarová)
zastupitelka
Společně PRO Roztoky
a Žalov

17

NÁZORY A KOMENTÁŘE

Hukův obojek a Putinova oprátka
V říjnovém Odrazu psal p. Huk o své touze
rozervat „obojek ... mnohonárodního konglomerátu“, čímž zřejmě myslí Evropskou
unii. Je smutné, když člověk s jeho životními zkušenostmi dokáže úplně zapomenout
na nedávné české dějiny, na to, že před
méně než třiceti lety naši zemi opustila
vojska jisté mocnosti, která i dnes sní
o svém ztraceném impériu, velmi ráda by
se do našich končin vrátila a dělá pro to, co
může. Před třemi desetiletími, když jsme
se těchto nezvaných hostů konečně zbavili,
volala po návratu do Evropy naprostá většina naší společnosti – vážně bychom se
měli po pár letech otočit opačným směrem? Já rozhodně pro sebe a pro své děti
vidím budoucnost v Evropské unii
a v NATO, a to zdaleka ne jen ze strachu
z Putina a jeho agentů, ale proto, že to je
společenství států, kam podle mě Česká republika patří a kde se nejlépe realizují její
národní zájmy.
„Byrokratická mašinérie“, na niž žehrá
p. Huk, je jednak nutnou daní za svobodu

podnikání na celém území EU – kdyby měl
podnikatel vyplňovat pro každou z 28 zemí
EU jiné papíry, to by teprve byla byrokracie – jednak ji leckdy zbytečně komplikuje
kdejaký český úředníček, vzpomeňme třeba na balení koblih do igelitových sáčků,
údajně vyžadovaných Evropskou unií,
o kterém se zanedlouho ukázalo, že to je
zbytečná horlivost našeho ministerstva
zdravotnictví. V Hukově článku se připomínají dotace, ale opět: nebyla to Evropská
unie, ale kreativita českých politiků (srovnatelně z ODS, ČSSD a dnes z ANO), kdo
umožnil rozkrádat dotace ve velkém. Ty
peníze se daly využít mnohem efektivněji
a kontrolu nad tímto využitím měli naši
politici.
Úvahy nad opuštěním Evropské unie
jsou zvlášť podivné ve chvíli, kdy můžeme
v přímém přenosu sledovat, jak si Británie neví rady se svým opouštěním EU.
Zastánci brexitu, kteří v referendu před
dvěma lety zvítězili i díky lžím přiznaným
hned po volbách (ušetříme 350 milionů

Školka Havlíčkova prošla
Pan starosta na zastupitelstvu přišel s dobrou zprávou – školka Havlíčkova prošla
testem na azbest. A že bych se prý měl
omluvit, protože jsem plašil lidi. Předně
musím říct, že doklad o měření měli mít
na radnici dávno v šuplíku k ukázání
na požádání, protože fámy kolojí řadu let
a všichni o tom moc dobře věděli. Já jsem
opravdu do jedné diskuse napsal, že
ve školce je azbest, ale taky jsem tam dodal,
že když se do něj nerýpe, tak není problémem. Měření snad prokázalo, že se úpravy

zatím dělaly dostatečně ohleduplně, a to je
dobře. Ale o technologii výroby boletických panelů pochybovat nemusíme, takže
na svém tvrzení nemám co měnit. Diskutovat musíme i o věcech nepříjemných.
Nicméně naše obava nebyla tak lichá,
protože v jiných městských budovách takové štěstí nemají, a nevím o tom, že by to
radnice nějak řešila, úředníci si stěžují.
Taky si vzpomeňte, jak dopadla dětská
skupina v areálu Sokola. Nadále si myslím,
že ve střednědobém horizontu musíme

liber týdně a pošleme je do zdravotnictví), lhali i ve svých ujištěních, že mají
připravený plán, který Británii dovede
k ještě větší prosperitě mimo EU. Žádný
takový plán ale není, britská vláda teď vydává letáčky, jak se mají obyvatelé předzásobit léky pro případ, že by se nepovedlo
včas dohodnout smlouvu o volném obchodě… Jeden podnik za druhým zavírá,
protože se setrvávající nejistotou už není
ochoten počítat. Zkrátka a dobře svět je
dnes příliš složitý na to, aby si jednotlivé
státy hrály na vlastním písečku, ač by to
našemu českému zápecnictví možná vyhovovalo více.
Nicméně děkujeme za připomenutí,
p. Huku, že ta skutečná ODS není racionální strana Miroslavy Němcové a Petra
Fialy, ale ODS obou Václavů Klausů a Ladislava Jakla, spolu s Okamurou pošilhávající po silné ruce na východě. Děkuji,
nechci.


l

Tomáš Jelínek

nad areálem a jeho využitím přemýšlet, ale
nikdo z rodičů ani učitek se nemusí bát,
není to možné, než se děti přestěhují jinam, což je nutné samozřejmě předem vyřešit. A rozhodně to není v plánu současné
l
koalice.
Ing. Roman Jandík
zastupitel za ODS

Jedna v cíli, dvě ve hře a další za dveřmi
V době předvánočního šílenství a půjček na ještě štědřejší a bohatší svátky
by se snad o penězích psát nemělo, ale když jde o dotace pro město, tak to
nebude na škodu. Tím spíš, že půjde o dotace malé, několikamilionové, které
se město pokouší získat prostřednictvím výzev komunitně vedeného místního
rozvoje, jež v našem revíru vyhlašuje obecně prospěšná společnost Přemyslovské střední Čechy. A bude řeč jen o dotacích a výzvách z Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP), protože z Programu rozvoje venkova
město aspoň zatím čerpat peníze nemůže a prostředky z Operačního programu
zaměstnanost se kupodivu už podařilo přidělit, a dokonce na docela rozumné
projekty.

Jedna dotace je v cíli. Po neskutečných
16 měsících od podání žádosti město
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dostalo právní akt, který potvrdil přidělení necelých tří milionů na kolumbári-

um a zázemí Levého Hradce. Na peníze
ovšem město ještě čeká. Druhou již „odklepnutou“ dotaci na mateřskou školku
ve vile č. 125 muselo město stáhnout
a podat ji znova, protože by dílo nebylo
dokončeno v termínu stanoveném ve výzvě. Kromě této žádosti je nově ve hře
také cisterna pro dobrovolné hasiče. Obě
žádosti (v každé hraje město o 4,75 milionu korun) prošly zdárně kontrolou
přijatelnosti a poté věcným hodnocením, a protože v obou příslušných výzvách není převis žádostí nad alokací
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výzev, budou nepochybně doporučeny
i správní radou k přidělení dotace. Tím
příběh samozřejmě nekončí, následná
kontrola na Centru regionálního rozvoje
jistě najde řadu věcí k doplnění, přeformátování a vylepšení a pak bude následovat třetí kontrola na MMR a na jejím
konci další čekání na vydání právního
aktu. A teprve potom dojde na peníze.

A o co by město mohlo
žádat v roce 2019?
Ve vile čp. 125 vznikají kromě malé mateřské školy také prostory pro neziskovky. Při
troše dobré vůle by se daly (využitím, nikoli bouráním) přetvořit tak, aby naplnily
podmínky pro výzvu na komunitní centra.
Město zatím zvažuje, zda si pro dotaci
2,85 milionu korun hrábnout, a je to zvažo-

vání zcela legitimní. Každá dotace znamená
sice na jedné straně přísun peněz, na straně
druhé přináší různá omezení a hlavně žere
čas a nervy, a to nejen do kolaudace, ale ještě více než pět let po ní (udržitelnost projektu je pět let od poslední platby).
Druhou šancí jsou bezpečnostní opatření v dopravě. Bezbariérové chodníky, přechody, dopravní značení, něco málo z ulice
(do 15 procent celkových způsobilých nákladů). Co takhle ulice Legií se svými
strašnými chodníky, spoustou křižovatek
a komplikovaným napojením k Tyršovu
náměstí?
Zdaleka největší balík investic půjde příští rok do školství. Do dostaveb základní
školy. Dvě „provizoria“, bez nichž se v dalším školním roce neobejdeme a jejichž životnost bude možná stejná jako provizorních finských domků, by se svou velikostí

Navrhuju sníst psy

Tímto cimrmanovským citátem ze hry Dobytí severního pólu bychom mohli
uvést i listopadové zastupitelstvo. Naši staronoví a noví náčelníci sice psy asi
nejedí, ale i tak na dobytém radničním poli jednoznačně ukazují, že si po volbách budou dělat, co chtějí.

Již na prvním pracovním jednání zastupitelstva se zaměřili na poplatek za psy, který
byl před čtyřmi lety na návrh ODS snížen
na 200 Kč, respektive 100 Kč pro důchodce.
Důvodů ke zvýšení na 800 Kč zaznělo z úst
zástupců TOP 09 a Sakury několik. Předně
jsme to prý tehdy s ODS navrhli jako experiment, kde hlavním důvodem bylo zavedení psího daňového ráje, jenž měl přilákat
i psy z okolních vsí. Pak taky prý vyšší poplatek potřebujeme, protože se hodí každá
koruna na školu, čističku a tak. Padlo také,
že tím budeme regulovat počet psů, a pan
Novotný dokonce říkal, že psi hlasitě štěkají a lidi si na to stěžují.
Ono nejde ani tak o téma samotné, ale
jde o princip. Je mi nesympatická jakákoli
snaha tahat z lidí zbytečně peníze a i stokoruny jsou pro někoho téma. Vězte, že poplatek jsme tehdy chtěli snížit zejména
proto, že výdaje města na úklid či pytlíky
byly radikálně nižší, než kolik činil příjem
do městské kasy, a to trvalo a trvá léta. Nic

se nezměnilo – naopak. V roce 2018 město
utratilo jen 50 000 Kč a to je vše – příjem
z daně bude kolem 145 000 Kč, tedy téměř
trojnásobek. Výdaj města na jednoho psa
jakékoli velikosti je tak asi 60 korun. Příjem z daně se za poslední čtyři roky zvýšil
asi o 25 000 Kč, což nevypadá valně, ale
může to odpovídat tak 150 nově registrovaným psům, a to není málo (+ 20 procent). Žádnou propagaci jsme tomu nedělali. A že by těch 150 000 město zachránilo?
Hned v dalším bodě si vedení města samo
sobě po měsíci ve funkci navrhlo odměny
v podobné výši. Tak asi tak.
Já vlastně nevím, proč by se za psy vůbec
mělo něco platit, když za kočky, rybičky,
koně nebo ovce se nic neplatí (a snad to tak
i zůstane). Samozřejmě, psi chodí po ulici
a dělají, co dělají, ale za to nese odpovědnost majitel, který by měl dostat pořádný
flastr od strážníků, když po psovi v parku
něco nechá ležet. Moje vyženěná čivava je
menší než všechny kočky z ulice, pytlíky

Nechme učitelky učit
V létě jsem tehdy ještě jako předseda finančního výboru města dělal kontrolu
na roztocké základce. Kontroloval jsem
soulad se směrnicí o zadávaní zakázek malého rozsahu a až na malé drobnosti škola
prošla bez ztráty kytičky, tak jsem chtěl ve-
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dení taky jednou pochválit. Já jim to slíbil,
že to udělám, když to dobře dopadne.
A před volbami by to vypadalo, že jim lezu
do zadku, tak to dělám až teď před Vánocemi. Ke všemu byly objednávky, což se
o kontrole na radnici říct nedá.

na naše malé dotace hodila, „Dřevěnka“
určitě a nástavba za 12 milionů je sice už
hodně přes limit, ale pět milionů by taky
nebylo marných.
A konečně se objevuje šance i na dotaci
na územní plán. Jde o to, zda bude v území
krom Roztok ještě další zájem a podaří se
změnit strategii (opatření Územní plány
v ní zatím není, protože do letošního roku
mohly žádat jen obce s rozšířenou působností) a zda úředníci na MMR schválí výzvy dřív, než zastupitelstvo města Roztoky
bude mít na stole územní plán ke schválení. To budeme vědět během prvního pololetí roku 2019.


l

Jarda Huk
tentokrát jako manažer operačních
programů a předseda správní rady
Přemyslovské střední Čechy, o. p. s.

používám ty z krámu, co bych jinak vyhodil do tříděného odpadu. Můj „pes“ (jestli
se tomu tak dá vůbec říkat) město nestojí
ani korunu. Každý průměrně inteligentní
orangutan ví, že stačí psa přehlásit někam
jinam, kde se platí „pade“ či „kilo“, a město
má šlus. Je to podobné, jako když si někteří
občané dají trvalý pobyt do Prahy třeba
kvůli parkování, byť bydlí v Roztokách. Ti
méně slušní psa odhlásí úplně a nebudou
platit nic.
Myslíme si, že by se měl zvýšit počet
košů, před volbami jsme navrhovali vybavit technické služby technikou, která by
pomohla zlepšit čistotu chodníků a parků,
proto jsme navrhli, aby se poplatek vypočítal z investice, kterou město na úklid
po čoklíkách vynaloží v předešlém roce.
Sice si to peskaři předplatili na mnoho let
dopředu, ale bylo to lepší než 800 bez ničeho. Bohužel náš návrh podpořilo jen sdružení PRO a Cesta. Koalice si trvala na svém.
Tak snad zas po volbách 2022 a zatím pěkné svátky.


l

Ing. Roman Jandík
zastupitel za ODS

Ve škole měli taky audit, pak tam měli kontrolu zřizovatele – jednu, druhou, kontrolu
finančního výboru a teď tam kolega Matas
kontroluje, zda náhodou nezvýhodňují
v tělocvičně neroztocké subjekty. Pojďme
si slíbit, že jim pak už dáme na chvil-  ➔
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ku taky pokoj a necháme učitelky učit.
Osobně bych ani nepotřeboval školu hodnotit podle množství dotačně sehnaných
peněz. Já si myslím, že učitelky by se měly
připravovat na hodinu, věnovat se dětem,
vzdělávat se a nevypisovat dotační výzvy
za každou cenu. Taky si myslím, že bychom
je neměli tolik zatěžovat stavbou nových
školních budov, tohle by mělo všechno

fungovat v gesci zřizovatele samo. Radnice
by měla jen informovat a plnit termíny.
Bohužel na posledním zastupitestvu jsem
byl svědkem nebývalé věci, kdy zastupitelé
za TOP 09 měli snahu nezařadit předem
avizovaný školní bod vůbec do programu.
Dámy ze školy se ohlásily a přišly zastupitelům říct svůj názor na stále odkládané
investice a my je málem nevyslechli. Já jim

Žalov a koaliční smlouva
V minulém čísle Odrazu zveřejnily vítězné volební strany TOP 09 a Sakura svou
koaliční smlouvu, která v mnoha bodech
koresponduje i s našimi body programu.
Je to přirozené, neboť v menších městech
jsou zájmy stran a hnutí velmi podobné.
Jsem tomu ráda, protože některé projekty
navrhované v této smlouvě se mi líbí a určitě pro ně zvednu ruku. V tomto dokumentu jsem však našla jeden velký nedostatek. A tím je nepoměr investic pro
Roztoky a investic pro Žalov.
Možná mi řeknete, že to nemohu srovnávat, že Roztoky jsou větší a mají více
obyvatel. Ale mohu. Žalov, jak všichni
víme, se velmi rychle rozrůstá. Masivní
výstavba, která zde probíhá, má za následek velký nárůst obyvatel. Po dostavbě
Panenské II., Dubečnice a posléze Horního Žalova se velmi rychle blížíme k počtu
obyvatelstva Roztok, avšak soustředěného
na menším území s nedostatečnou, nebo
spíše žádnou občanskou vybaveností. Zatímco v Roztokách koaliční smlouva navrhuje komunitní centrum, revitalizaci
několika parků a jeden park zcela nový,
lesopark, dopravní hřiště nebo biotop

s možností koupání, Žalov si může o takovýchto vymoženostech nechat jenom zdát.
Máme okolo sebe jen staveniště, prach
a hluk. Nemáme žádný sál nebo komunitní centrum, nemáme jediný park, kde by
se mohli lidi setkávat, odpočívat, sportovat. Maminky zde chodí na procházky
s dětmi podél silnic, kde je stále větší provoz a kde děti musejí dýchat vzduch zamořený výfukovými plyny. A pokud se
tomu chtějí vyhnout, vyberou variantu
Holý vrch, kde tlačí kočárky mnohdy bahnem a s malou možností se vyhnout autům, která zde jezdí, i když je zde značka
Zákaz vjezdu, několikrát přemalovaná neznámým pachatelem na dvacítku.
Takové jsou poměry u nás v Žalově. Žalov, bez nadsázky, se stal od roku 1960, kdy
se spojil s Roztoky, popelkou. Kdo aspoň
někdy projíždí Žalovem, musí vidět, že se
podobá spíše průmyslové zóně. Nemluvím
o Levém Hradci – to je jiná kapitola. Většina obyvatel, která žije v Roztokách, ráno
odjede za prací do Prahy a večer se vrátí
stejnou cestou domů. Málokdo zavítá
do Žalova, a proto mnoho roztockých občanů ani neví, jak tady žijeme.

ani předem neodpovídal na e-mail, že
budu pro zařazení bodu. Ani mě nenapadlo nic jiného. Tak takhle ne ko/uličníci! l
Ing. Roman Jandík
zastupitel za ODS

Tento stav bychom (Cesta pro město) chtěli
s vaší pomocí a samozřejmě jednáním s koalicí napravit. Jsem ochotná se věnovat
a připravit návrhy, případně i studie dvou
nejdůležitějších projektů, které Žalov potřebuje. To je kulturní dům nebo komunitní
centrum a park. Pro parkové propojení Žalova a Roztok se nabízí volnočasová oblast
Holý vrch, která již dnes slouží občanům
k procházkám, cyklistice a jiným sportovním aktivitám. Byl by to náš jediný park
a odpočinkové místo pro všechny věkové
kategorie. Zatím je to jen sen, ale reálný.
Proto chci požádat, či dokonce poprosit
vás zastupitele jak z koalice, tak i z opozice, abyste chápali Žalov jako součást našeho města a abyste podpořili projekty a navýšení finančních prostředků pro Žalov.
Prosím, přemýšlejte o mém návrhu a podpořte jej. 
l
Děkuji.
Eva Sodomová
CESTA pro město

INZERCE

DOPOLEDNÍ KROUŽEK PRO DĚTI OD 2,5 LET

8-11.45 h

Tyršovo náměstí 480, Roztoky. Kroužek vedou KVALIFIKOVANÉ LEKTORKY S PRAXÍ. Nutná rezervace na jednotlivé dny.

PONDĚLÍ, ÚTERÝ, STŘEDA OD 7. LEDNA NOVĚ I VE ČTVRTEK

SPORTUJEME, TVOŘÍME, MODELUJEME, TANCUJEME, ZPÍVÁME, MUZICÍRUJEME
PŘEDPLATNÉ MĚSÍČNÍ = ZVÝHODNĚNÁ CENA za dopoledne při docházce 3-4x týdně 300,- Kč, 2x týdně 350,- Kč, 1x týdně 400,- Kč
CENA ZA DOPOLEDNE: 500,- Kč. Včas omluvená dopoledne lze nahradit.

INFORMACE: 724 116 947 Martina Sasková

REZERVACE: neposedna.pastelka@seznam.cz

www.neposedna-pastelka.wz.cz

Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.
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NÁZORY A KOMENTÁŘE

Sucho

Na Josefa skoro deset pod nulou, pak se to zlomilo a od dubna pořád teplo. Neobvyklé teplo a sucho. Hlava to nebere.
Taky jsem už dávno nečetl tolik o schizofrenii jako v posledních týdnech.
Suchý rok znamenal vždycky bídu a drahotu a malér je to i teď. Hlasatelé globálního
přehřátí vydali vítězný pokřik a europoslanci ve svých klimatizovaných sálech se
tak zalekli, že napařili výrobcům kamionů
takové emisní normy, že konstruktéři bezradně krčí rameny a majitelé uvažují o posledních věcech podnikatele. Pekaři se už

dali slyšet, že po tak bídné úrodě (o 3 procenta menší než loni) natáhnou marži
na pečivu, ovocnáři, kteří nevědí kam
s nadúrodou jablek, si stěžují aspoň
na špatnou kvalitu, a kdybychom ještě byli
cukrovarnická velmoc, tak by jistě zdražil
i cukr. Možná by stál nominálně i dvakrát
víc než před třiceti lety.

Ozvali se i rybáři. Prý bylo sucho, je vyšší
cena obilí, ve vodě jsou problémy s kyslíkem, my jsme nemohli krmit, tak si za kapra připlatíte.
A u nás v Roztokách nabyla ta suchá kalamita takových rozměrů, že podražili dokonce i psi. Anebo to není tím suchem?  l
Jarda Huk

Když koalice vládne silou aneb arogance moci
Hned v prvních minutách listopadového zastupitelstva se mi
zatajil dech a těžko bylo věřit vlastnímu sluchu.
Týden před schůzí se na zastupitele obrátila předsedkyně odborových svazů základní
školy Mgr. Marie Bloudková s prosbou
o zařazení bodu, ve kterém bychom se věnovali probíhajícím i plánovaným investičním akcím školy a vyslechli si podněty pro
zlepšení fungování spolupráce města
a školy.
Předpokládala jsem, že diskuse kolem
školy bude velká. Že se ovšem rozjede ještě před samotným schválením programu
a o tom, zdali přítomné dámy vyslechneme, anebo půjdou stejně tak rychle, jako
přišly, zase zpátky domů, předčilo veškerou mou fantazii spojenou s projevem
arogance moci vedení našeho malého
města.

V koaliční smlouvě zástupci koalice uvádějí: „Vzdělání je naší prioritou. Proto budeme základní školu nadále plně podporovat.
S vedením školy i s učiteli budeme pružně
komunikovat a naslouchat jejich námětům.“ Jak tato slova naplňují naši koaliční
zastupitelé v praxi, si můžete poslechnout
na zvukovém záznamu na webu města
a udělat si obrázek nejlépe sami. Mgr. Marie Bloudková a Mgr. Michaela Černá dostaly příležitost promluvit na zastupitelstvu díky podpoře zastupitelů ze sdružení
Společně PRO Roztoky a Žalov, ODS a také
Stanislavu Boloňskému, Michalu Hadrabovi, Zuzaně Sýkorové a Tomáši Novotnému ze Sakury. Zastupitelé za TOP 09 včetně radní pověřené školstvím Vladimíry

Drdové odmítli přítomné zástupce školy
vyslechnout.
Děkuji paní učitelce Bloudkové a Černé.
Za jejich statečný výstup i před zastupiteli,
kteří je nechtěli slyšet. Za to, že věnovaly
čas, který mohly večer strávit se svými rodinami, nám, starým i novým zastupitelům. Za precizní přípravu, která předcházela jejich prezentaci. Za to, že pracují pro
školu s nadšením a s láskou. Moc bych si
přála, aby měly i napříště chuť a odvahu
přijít mezi nás a informovat nás napřímo
o tom, jak všechno běží a co by bylo dobré
l
zlepšit. 
Marie Dvořáková (Šlancarová)
zastupitelka
Společně PRO Roztoky
a Žalov

INZERCE

PŘIJĎTE SI ZACVIČIT
PONDĚLÍ 18.45-19.45h, STŘEDA 13.45-14.45h ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
Cena za cvičení pro členky a členy TJ SOKOL 50,- Kč nebo permanentka za 200,- Kč na 12 vstupů
Cena za cvičení pro členky a členy TJ SOKOL - DŮCHODCI - 0,- Kč (pouze sokolský roční příspěvek)
Cena za cvičení pro nečlenky a nečleny TJ SOKOL 90,- Kč nebo permanentka za 900,- Kč na 12 vstupů

tělocvična TJ SOKOL ROZTOKY, Tyršovo náměstí 480
PROSINEC 2018

www.sokroz.cz
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Historické vánoční ozdoby, tentokrát z Královédvorska
Ozdoby na vánočním stromku nemají dlouhou historii, v českých zemích jsou
běžné spíše až ve 20. století. Evropské výrobny přebíraly vzory i materiály,
ozdoby se používaly v domácnostech do té doby, dokud se nezničily, někdy
mnoho desetiletí. Na stromečky, které bývaly někdy i zavěšeny od stropu, se
jako ozdoby nejprve používala jablka, ořechy, sušené švestky, sladké pečivo.
Většina z nás si pod pojmem vánoční ozdoby ale představí skleněné výrobky v podobě tradičních koulí, krápníků, zvonků, reflektorů, postaviček nebo
zvířátek.

Cesta ke skleněné ozdobě však nebyla jednoduchá. První ozdoby začaly produkovat
hutě v německém Durynsku, které vzhledem k přírodní zalesněné poloze nabízelo
ideální podmínky pro sklářskou výrobu.
Hutě tam vznikaly již v 16. století. Centrum výroby se soustředilo v Lausche, Sonnenbergu, Coburgu. Předchůdcem klasických ozdobných koulí byly koule nazývané
„Kugel“, které se však místo na stromek
zavěšovaly v oknech na ochranu proti
zlým silám. Právě ty byly inspirací k foukání kulatých vánočních ozdob. Později se
vedle tradičních kulatých tvarů objevily
i další, jako např. šišky, jablka, hrušky,
hrozny vína a ořechy. První výrobky v podobě ovoce a oříšků lze datovat do let
1831–1835, ve vzorové nabídce Johanna
Simona Lindnera z roku 1848 se objevuje
už „6 tuctů vánočních koulí“ ve třech velikostech. Barveny byly buď ponořením
do barevného roztoku, nebo foukáním
z již barevného skleněného polotovaru.
Vnitřní stěny se stříbřily.
Nové technologické postupy tavení skla
umožňovaly produkci tenkostěnných ozdob. Tyto vánoční ozdoby nazývané
„Christbaumschmuck“ upoutaly pozornost
nejen domácích německých exportérů, ale
vyvážely se do celé Evropy i za oceán. Ně-
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mecký monopol byl narušen až na přelomu
19. a 20. století.
Velkou konkurencí německým ozdobám z Lauschy a okolí se stalo na konci
19. století a zejména v prvních desetiletích 20. století jablonecké zboží. V českých zemích se foukaly vánoční skleněné
ozdoby na počátku 20. století nejprve jako

vedlejší produkt při výrobě bižuterie. Tzv.
duté perle produkovaly domácí dílny už
na konci 18. století, dříve na Jablonecku,
poté v Podkrkonoší, výjimkou nejsou ale
ani oblasti na Moravě.
Právě Podkrkonoší, oblast kolem Dvora
Králové nad Labem, se stalo od 30. let
20. století centrem výroby foukaných ozdob z tzv. volné ruky nebo forem. Zcela zásadní bylo založení Sklářského družstva
pro výrobu skleněných ozdob na vánoční
stromky ve Zdobíně v roce 1931, které významně podpořil Sklářský ústav v Hradci
Králové (1922). Družstvo zavedlo domácí
výrobu foukaných skleněných ozdob v dalších lokalitách – např. v Doubravici, Miletíně, Trotině. Ve 30. letech 20. století zcela
postačily domácí výrobky zásobovat tuzemský trh. Prodej obstarávaly firmy Viktorin a spol. z Hradce Králové a Wenke
a syn z Jaroměře. V roce 1932 pracovalo
v Podkrkonoší již kolem 200 vyškolených
domácích výrobců. Od stejného roku se
účastnili výrobci vánočních ozdob domácích i zahraničních sklářských výstav (Brusel – 1935 a EXPO 58). Zboží bylo nabízeno
prostřednictvím katalogů a vzorníků (nejčastějšími tvary byly skleněné koule, reflektory, olivy, ptáčci) s ochrannou známkou
v podobě vánočního stromu s kometou. Tu
používá družstvo Vánoční ozdoby, DUV-družstvo, se sídlem ve Dvoře Králové nad
Labem, pracující nepřetržitě od roku 1931,
i v současnosti.
Od poloviny 20. století se staly skleněné
ozdoby na stromku běžnými v každé domácnosti. Jejich výtvarná podoba odrážela
vždy módní trendy dané doby. Barevnost
a používání nových komponentů, jako
umělých hmot (např. polystyren), textilií
a přírodních materiálů (šišky, dřevo)
v kombinaci se sklem, podléhaly moderním vlivům, obvyklým v dalších sférách
života společnosti. Technologický postup
zůstal prakticky stejný i v současnosti,
změnilo se chemické složení barev, laků
a posypů.
Celá škála ozdob z Královédvorska bude
k vidění na výstavě ve Středočeském muzeu od 7. prosince. Stovky rozmanitých
tvarů jsou za příznivé ceny nabízeny v muzejní prodejně.
Výstava Historické vánoční ozdoby se
koná od 7. prosince 2018 do 3. února
2019 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. 
l
Marcela Šášinková

Středočeské muzeum v Roztokách
u Prahy

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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Kdo je Česká hlavička?
Možná, že se často potkáváte s Českou hlavičkou. Od 6. 11.
tohoto roku je Českou hlavičkou Tomáš Drábek, roztocký
občan, student 3. ročníku Gymnázia Nad Štolou v Praze. Tomáš zvítězil v jedné z kategorií prestižní celostátní odborné
soutěže Česká hlavička.
Projekt Česká hlava (www.ceskahlava.cz)
má napomáhat popularizaci vědy. Jeho odnož – projekt Česká hlavička – je zaměřený
na podporu nadaných studentů v technických a přírodovědných oborech a na zvýšení zájmu mladých lidí o studium těchto
oborů na středních a vysokých školách.
První ročník soutěže proběhl v roce 2007
a v letošním roce se konal 12. ročník.
Tomáš Drábek se zúčastnil soutěže s prací s názvem „Informačně-osvětový odbor
v československé legii na Rusi“. Práce se
zabývá veřejnosti téměř neznámým úsekem činnosti legionářů v Rusku. Přestože
šlo o válečný stav, vojáci žili i kulturou
a osvětou. Z dobových materiálů Tomáš
přiblížil historii a činnost Informačně-osvětového odboru. Tematika práce
vhodně zapadla do období 100. výročí
konce první světové války.

V projektu Česká hlavička se sešel velký
počet prací, z nichž odborná porota vybrala nejlepší práce v několika tematických
kategoriích.
Z komentáře na internetu projektu Česká hlava: „Nejlepší vědecké práce středoškoláků za rok 2018, které získaly titul Česká hlavička, byly vyhlášeny 6. 11. 2018
v Brně. Laureáty vybrala odborná porota,
ve které byly významní čeští vědci jako
např. astrofyzik Jiří Grygar či genetik
prof. Václav Hořejší a další. Slavnostního
galavečera se zúčastnil i premiér Andrej
Babiš, ministr školství Robert Plaga, hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek, primátor města Brna Petr Vokřál,
poslanec Pavel Juříček, generální ředitel
Českých lesů Josef Vojáček a další. Galavečer vysílala Česká televize na Den studenstva 17. listopadu na ČT 2 v 17.45.

Vyhlášení ceny: „MERKUR – cena se uděluje za odborné práce a projekty z oblasti
společenských a humanitních věd Tomáši
Drábkovi za práci: Informačně-osvětový
odbor v československé legii na Rusi.“
Jedná se o mimořádné ocenění v soutěži
na celostátní úrovni! Význam odborné činnosti mládeže podtrhuje natočení medailonku Českou televizí s každým vítězem
v jednotlivých kategoriích soutěže.
A jak se student gymnázia dostal k tematice legionářů? Asi ho doma inspirovaly
některé artefakty historicko-vojenského
charakteru. Postupně se Tomáš četbou cíleně vybírané literatury seznamoval s obdobím první světové války a především situací československých legií v Rusku. Jeho
zájem byl natolik hluboký, že se zajímal
i o současné dění „okolo legionářství“.
I v tak mladém věku byl přijat do řad Československé obce legionářů v Mladé Boleslavi. S kolegy se účastní mnoha domácích
akcí jak při příležitostech uctění památky
padlých legionářů, tak i bojových ukázek.
Několikrát byl členem oficiální delegace
ČR v zahraničí k různým výročím  ➔
INZERCE

Malá výstavní síň / 7. prosinec 2018 –3. únor 2019
otevřeno středa až neděle 10–18 hodin

STŘEDOČESKÉ MUZEUM V ROZTOKÁCH U PRAHY, p. o.
Vás zve na výstavu

Výstava ve spolupráci s Městským muzeem ve Dvoře Králové nad Labem

www.muzeum-roztoky.cz

PROSINEC 2018

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

stredoceskemuzeum_roztoky
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událostí první světové války. Takto opakovaně navštívil Francii a Ukrajinu. V říjnu
2018 Tomáš s delegací absolvoval několikadenní cestu po památkách připomínající
legionáře na jihu Uralu, kde probíhaly tvrdé boje legionářů s bolševiky v oblasti města Samary (nedávno Kujbyšev). O působení Čechoslováků v legiích a jejich nasazení
v bojích natočila Česká televize třídílný

dokument vysílaný v listopadu 2018. V pořadu byl několikrát vidět i Tomáš Drábek.
Během léta ve Svitavách, Boskovicích,
Bučovicích, Kyjově a Strážnici a poté v listopadu na nádraží v Praze v Dejvicích jsme
mohli potkat Tomáše jako průvodce expozicí Legiovlaku, který přejíždí po nádražích českých měst. Tomáš se zaujetím návštěvníkům popisoval běžný život i bojové

nasazení vojáků při cestě po transsibiřské
magistrále.
Poznámka pro veřejnost: dostupnost údajů
o předcích-legionářích na internetu:
www.legie100.com


l

Oldřich Faměra

Roztoč (se) v prosinci
Živé jesličky

Zveme vás, děti i dospělé, na společnou
cestu s hudbou a obrazy za Ježíškem, který
se nám, jako každý rok, narodí. V předvečer Štědrého dne, 23. prosince, jej přivítáme s pasáčky, anděly a vzácnými mudrci
na cestě začínající v 17.00 u ateliéru v Jungmannově ulici na dvorku za knihovnou.
Přijďte se setkat a popřát si k času vánočnímu i novému roku.

Masopust před námi

Ano, chystáme Masopust. Průvod se uskuteční 16. února 2019, obchůzka po domech
otevírající masopustní čas vyrazí o týden
dříve a putovat bude Tichým údolím a blízkým okolím. Masopust je největší akce
Sdružení Roztoč a podílí se na ní každoročně přes 200 dobrovolníků. Ti organizují, šijí, zdobí, pečou, chystají, staví šapitó,
řídí dopravu a dělají spoustu dalších zvenku neviditelných věcí.
Budeme moc rádi, když se k nám nějakou formou přidáte – ať už to bude pomoc
s šitím nebo praním masek, zajímavá věc
do tomboly, příspěvek na půjčení a vytopení šapitó nebo pomocná ruka při přípravách, budeme za to vděční. Masopust má
velkou sílu lidi spojovat – a Roztokám dělat skvělé jméno široko daleko. A ani jedno
není k zahození.
Zuzana Šrůmová

Otočení za Svátkem
světel – Dopisy z vlasti
11. 11. v 17.17 mě i mnoho dalších uvítala
fronta na točně. Zima. Lidi. Hluk. Netrpělivé očekávání. Po půl hodině čekání procházíme vstupní branou u Medovky. Vlídným medovým uvítáním a voňavým
kouřem začíná cesta Domovinou – letošní
svátek světel je věnovaný naší vlasti
a tomu, co pro nás tvoří domov. Úzkou
uličkou s připomínkou osmičkových dat
jdu zpátky v čase. Na velkých osvětlených
vejcích svítí obrázky z naší historie, občas
poznám, občas tuším. Na Skalkách hraje
kdosi ve tmě Vltavu. Krásný a jímavý ob-

raz, navíc tu, přímo nad ní. U prosvícených textů je trochu plno, ale počkám si.
V dálce se náhle rozsvítí dva nádherní
koně. Hrají na fujaru? Po cestě lesem přicházím k nějakému pokojíčku. Babiččin
pokoj. Nádherné detaily. Tuhle konvičku
měla i moje babička! Na stromechv krabičkách si prohlížím malebné instalace krajiny. Výstup s lanem. Milý hlas z dálky vypráví nějaký recept. Na vánočku? Mohu
přivonět a ochutnat z krásných sklenic.
Pak je nějak živo u nového kolumbária,
lidé píší, co pro koho znamená domov,
a čtou si, co napsali ostatní. Kol hřbitovní
zdi mě svíce dovedou do kostela, kde
po chvíli zazní Svatováclavský chorál v neznámé úpravě. Venku mi nabízejí čaj, koláče už došly. Děkuju. A kde a co je pro vás
„domov můj“?
Přišlo vás opět hodně, tak věříme, že
světlem v podzimním večeru společně
prosvěcujeme věci lidské, které jsou důležité i pro vás a vaše děti. Děkujeme všem výtvarníkům, muzikantům, zpěvákům, performerům a dalším pomocníkům, kteří
tuto dobrovolnickou akci pro veřejnost
připravovali. Děkujeme též městu Roztoky,
Středočeskému kraji a Státnímu fondu kultury za finanční podporu a Římskokatolické farnosti v Roztokách za spolupráci.
l

Dita Votavová

Setkání v Husově sboru CČSH v Roztokách
V neděli 16. prosince od 15 hodin zveme tradičně do Husova sboru na vánoční koncert.
Host –Pěvecký spolek ORFEJ pod vedením sbormistra Jana Svejkovského – provede málo známou
Českou mši půlnoční Jakuba Jana Ryby a další adventní a vánoční skladby. Varhany: Jiřina Dvořáková.
Vstup dobrovolný.
Štědrý den 24. prosince od 14 hodin v Husově sboru – čtení vánočního příběhu o narození
Pána Ježíše Krista, betlémy, koledy, strom vánočních přání. Srdečně zveme děti i dospělé.
Jarmila Kučerová
farářka CČSH
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Vánoční mini
design market
v centru Roztok
sobota 15. 12. 2018, 14 – 18 hodin
Ateliér JoE
Kristýna Altmanová paměťové brože, textilní knižní přebaly
Ateliér JoE novoročenky, andělé, pohlednice
Irena Hirai keramika pálená dřevem Petr Hůza Porce-lán,
neobyčejně obyčejné věci Sybille Proksch brože, nový cyklus
maleb Andrea Tachezy ilustrace, vystřihovánky, knížky pro
děti, textilní hračky Marie-Dominique Unkel poezie
David Ramdan porcelán, grafika a omalovánky
Šárka Rousková čelenky, brože a pletené doplňky
Zuzana Sléhová dřevěné betlémy
Studenti Ateliéru JoE výstava
Ateliér JoE
Tyršovo náměstí 1731/ 9
252 63 Roztoky
lada.kk@post.cz, V +420 725 069 062
Kontakt:
Lada Krupková Křesadlová
Ateliér JoE
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KULTURA
KULTURNÍ KALENDÁRIUM – PROSINEC
7. 9. –  6. 1. 2019

Kašpárkův svět – výstava o historii rodinného loutkového divadla.

Středočeské muzeum, Roztoky

6. 10. – 3. 3. 2019

Prima sezóna – vily v okolí Prahy. Interiérový a oděvní design první republiky.

Středočeské muzeum, Roztoky

18. 10. – 6. 1. 2019

Paličkovaná krajka II – výstava.
Po–čt 14.00–16.00 hod.

Klub seniorů, Havlíčkova 713

7. 12.– 3. 2. 2019

Historické vánoční ozdoby… tentokrát z Královédvorska.

Středočeské muzeum, Roztoky

16. 12.
Ne

Hej, hej, koleda – divadlo Hračka.
Od: 15.00 hod.

Přísálí Sokol, Tyršovo nám., Roztoky

16. 12
Ne

Koncert Marika Singers.
Od: 18.00 hod.

Hotel Academic, Roztoky

16. 12.
Ne

Vánoční koncert – pěvecký spolek ORFEJ – Malá mše půlnoční Jakuba Jana Ryby,
vstup dobrovolný.
Od: 15.00 hod.

Husův sbor CČSH, Roztoky

16. 12.
Ne

Česká mše Vánoční – Jan Jakub Ryba. Účinkuje
Komorní smíšený pěvecký sbor Rosa a Symfonický orchestr Uměleckého sdružení ČVUT.
Od: 17.00 hod.

Multifunkční sál ZŠ Roztoky,
Školní nám. 470

19. 12.
St

Tentokrát s Makovou panenkou – hravé čtení s Adélou.
Od: 16.15–17.15 hod.

Městská knihovna, Roztoky

22. 12.
So

IV. neděle adventní
Od: 14.00 hod.

Levý Hradec

23. 12.
Ne

Živé jesličky – setkání s pastýři, anděly a svatou rodinou.
Více na www.roztoc.cz/1101

Roztoky

24. 12.
Po

Čtení vánočního příběhu o narození Pána Ježíše Krista, betlémy, koledy.
Od: 14.00 hod.

Husův sbor CČSH, Roztoky

24. 12.
Po

Vítání Štědrého dne.
Od: 11.00 hod.

Na louce u Sodomů,
ulice U Školky 1431

5. 1. 2019
So

51. ročník novoročního pochodu Tříkrálová Okoř.
Start: 7.30–9.00 hod.

Praha 6, Vokovice, Veleslavín, Roztoky
Sokolovna, Zámek

9. 1. 2019
St

Hravé čtení s Adélou.
Od: 16.15–17.15 hod.

Městská knihovna, Roztoky

19. 1.
So

Skautský ples – kapela All Right Band – občerstvení, tombola, hry a soutěže.  
www.skautiroztoky.cz
Od: 19.00 hod.

ZŠ Žalov, Zaorálkova 1300

22. 1.
Út

Lída Dušková: Digitální občan, seminář
Od: 17.00 hod.

Městská knihovna, Roztoky

23. 1.
St

Hravé čtení s Adélou
Od: 16.15.–17.15 hod.

Městská knihovna, Roztoky

29. 1.
Út

Petr Nohel – Je libo erb? Jak správně poznat nebo vytvořit znaky a erby.
Od: 18.30 hod.

Městská knihovna, Roztoky

Městská knihovna informuje

Nabízíme vám výběr z nových knih, zakoupených do městské knihovny během měsíce listopadu 2018.
BELETRIE

HISTORICKÉ ROMÁNY

PROGRAM V LEDNU

Pekárková, I., Třísky : román o lásce s prvky investigativní reportáže

Vondruška, Vl., Husitská epopej VII.
1472–1485 – za časů Vladislava Jagellonského (poslední díl této řady)

n 9.

DETEKTIVKY

Beran, L., Námluvy se zločinem
Dán, D., Dopis ze záhrobí
Jansa, P., Dívka, která lhala
Roberts, M., Mlčet jako hrob
NAUČNÁ

Hlavačka, M. a kol., S Bohem za císaře
a vlasť! : čeští důstojníci ve válkách let
1848–1849
Obůrková, E., Kam na výlety s dětmi
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PRO DĚTI

Mlynowski, S., Kouzla vzhůru nohama
Fisch, S., Mladí Titáni do toho!. 1, Párty,
párty! (komiks)
PROGRAM V PROSINCI

19. 12. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)

1. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)
1. Lída Dušková : Digitální občan,
seminář v rámci cyklu BPW přihlášení
na lenka.svecova@bpwcr.cz (17.00)
n 23. 1. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)
n 29. 1. Petr Nohel: Je libo erb?: Jak správně poznat nebo vytvořit znaky a erby.
A mohu mít osobní znak i dnes? (18.30)
n 22.

O těchto i dalších knihách se dozvíte více
informací na webových stránkách městské
knihovny, nebo přímo v městské knihovně.
Za městskou knihovnu 

l

M. Špaček
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Školní okénko
Vážení rodiče,
vítejte u našeho adventního okénka, které
vám přináší události za předchozí měsíc
v naší škole. Venku už začíná pěkně přituhovat, tak snad se letos toho sněhu na Vánoce dočkáme. Ve škole nyní právě chystáme s žáky 9. tříd Mikuláše, abychom si taky
trochu užili, ale jinak to ve výuce nešidíme
a stíháme i různé zajímavé akce. Každý týden se něco děje – plavání, zpívání s „Rolničkou“, besedy s Policií ČR o kyberšikaně,
semináře o výrobě komiksu, Knižní bazárek, Den otevřených dveří i praktické poučení o tom, jak odolávat stresu. (To se
zrovna hodí.) Do toho všeho soutěžíme
a píšeme olympiády z různých předmětů.
Snad to ten Ježíšek vidí a přinese za tu snahu dětem nějaký ten vysněný dáreček pod
stromeček.
Za všechny pedagogy školy vám všem
závěrem přeji krásné zasněžené Vánoce
plné pohody, štěstí a klidu. Na čtenou
v lednu 2019 se těší
Věra Zelenková

Vlastivědné učení zážitkem
a jak nám to jde se 4. D
Školní rok je v plném proudu a mnohému
jsme se již naučili. Škola hrou je velmi živý
slogan a dá se říci, že přímo vzdělávací postoj. To, na co si žáček sáhne a co sám zažije, to uvízne v paměti mnohem lépe. Proto
se s dětmi ze 4. D učíme historii takzvaně
„v terénu“. V tak úžasné historické lokalitě,
jakou jsou Roztoky, se to samo nabízí.
Osídlení našeho kraje sahá opravdu
do dávné minulosti, tam jsme se přenesli
s panem Boloňským a jeho poutavou přednáškou o únětické kultuře a nálezech osídlení a hrobů na Holém vrchu. Nálezy keramiky z odkrytých hrobů nás nadchly. Děti
si také uvědomily, jak můžeme být pyšní
na únětickou kulturu, která díky Čeňku
Rýznerovi pojmenovala kulturu lidu i daleko za našimi hranicemi. Pan Boloňský
vykládal velmi poutavě, dokázal děti moc
pěkně zaujmout a vtáhnout do pravěku, těšíme se na něj znovu, až se prostudujeme
k prvním Přemyslovcům.
Ještě v září jsme vyrazili na interaktivní
výstavu „Keltové“ do Národního muzea.
Viděli jsme opravdové poklady a důkazy
zručnosti těchto dávných obyvatel naší
země, děti se mohly projít oppidem, i když
jen v simulaci, obdivovali jsme společně
hlavu druida, nalezený zlatý poklad, překrásné šperky, důmyslné nástroje, které se
staly vzorem pro většinu těch dnešních,
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zkusili se obléci do „keltského“ a mnoho
dalšího. Keltové a jejich kultura září z pravěku právě jako jejich duhovky, udělali
na nás velký dojem.
Koncem září jsme vyrazili na Budeč,
po stopách svatého Václava. S Marcelem
Ramdanem jsme prošli dávné hradiště,
ukázal nám valy, které chránily akropoli,
která byla opravdu rozsáhlá. Povídali jsme
si o jejích obyvatelích, o svatém Václavu
a představili si, jak tito lidé kdysi žili a jaké
měli zvyky. Díky archeologickým vykopávkám o nich dnes mnohé víme a v útlých knížečkách, které jsme od Marcela
dostali, je mnoho z nálezů na fotografiích.
Navštívili jsme budečský kostelík Narození
Panny Marie, který skrývá se svém zdivu
snad nejstarší kostel na našem území, a při
poutavém Marcelově výkladu si všichni
uvědomili, na jak důležitém místě stojíme
a jak blízko Roztok žili lidé, kteří tvořili dějiny naší země. S pýchou v srdcích jsme
pak kráčeli slunným dnem do Zákolan
na autobus.
V říjnu jsme si vyhlédli jeden z posledních pěkných slunných dní, protože Vyšehrad si ho zaslouží a my chtěli být hodně
venku. Táborskou branou jsme důstojně
vešli ještě v ranní mlze a zamířili k rotundě
sv. Martina, románský sloh jsme měli přímo u nosu a v tak krásné podobě, po pevnostních hradbách jsme obkroužili pevnost a s krásnými výhledy jsme od rotundy
došli až na Vyšehradský hřbitov, čekala nás
zde skoro detektivní práce ve skupinách,
kdy děti pracovaly s plánkem a hledaly

hroby významných českých osobností.
Všichni své osobnosti našli, někdo rychleji
a měl možnost ještě objevovat, někdo se
trápil podstatně déle, ale všichni jsme se
sešli na Slavíně a každý svou osobnost
představil. Byli jsme v té nejlepší společnosti, společnosti spisovatelů, hudebních
skladatelů, pěvců sochařů, ale i herců, Ducháček má u nás ve třídě jmenovce, za svět
sportu kopal zlatý kanonýr Josef Bican
a kluci fotbalisti se radovali z jeho planetky
Pepibican. S patriotickou hrdostí děti objevily hrobku rodiny Braunových a „naši“
Zdeňku a s úctou jsme si pověděli i o osudu Milady Horákové.
Překrásná bazilika sv. Petra a Pavla nás
oslnila svou secesní krásou, neminuli jsme
náhrobek 1. českého krále Vratislava II.
Povídali jsme si o Karlu IV. a jeho mamince
Elišce, která na Vyšehradě zemřela, a neopomněli legendu o čertově sloupu. Spěchali jsme do baziliky sv. Vavřince, půdorys
této velmi staré románské stavby se zachovanou dlažbou je na vyžádání možné navštívit a bylo to zajímavé. Také jsme si zopakovali pověsti české u Myslbekových
soch, zkoumali na hradbách, jak to ten Šemík mohl přežít, běhali, svačili, hřáli se
na sluníčku, abychom zakončili naši výpravu prohlídkou ve stinných kasematech, vojenských chodbách na dně hradeb a sálu
Gorlice. Velká stavba, velká pevnost, dnes
chrání originály soch z Karlova mostu, které se v Gorlici zabydlely a v umělém osvětlení působí v tomto ohromném prostoru
staré baroko přímo magicky. Ve Špičce me-
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zitím otevřeli a my se vrhli na suvenýry
a pak hurá domů, do Roztok. Mnoho výletů nás ještě čeká, mnohému se musíme naučit a půjde nám to lépe, když nám kamenná čítanka našeho krásného města napoví,
ale o tom příště.
4.D a Petra Zwinzová

1. místo ve výtvarné soutěži

Dne 25. 11. 2018 proběhlo v Libeři finálové
kolo výtvarné soutěže na téma – zvířata
na podzim ve volné přírodě. V kategorii
1. a 2. tříd se na 1. místě umístila Emma
Reslerová, žákyně 2. E naší základní školy.

Této kategorie se účastnilo 11 dětí ze Středočeského kraje. Gratulujeme.

Knižní bazárek podruhé

Středa 21. listopadu byla ve škole věnována knihám s doprovodným programem.
2. ročník „Knižního bazárku aneb Dejte
knihám druhou šanci“ se vydařil. Žáci
i veřejnost, i když té bylo letos pomálu, si
mohli vybírat knihy pro vlastní čtení nebo
jako dárek svým nejbližším. Pestrá nabídka knih byla pro děti a mládež.
V doprovodném programu si mohli žáci
poslechnout četbu pohádek od svých starších spolužáků a k tomu si vyrobili záložku
do knihy. Jak kniha vzniká, kdo je ilustrátor a co rozumíme pod pojmem literární
žánry a nejen o tom bylo povídání Moje
první kniha. Se 4. a 5. ročníky si povídal
pan vedoucí knihovny M. Špaček. Žáci se
dozvěděli, co ho baví na knížkách, jak se
dostal k povolání knihovníka, které knihy
rád čte a proč. Pohádka s vypravěčkou Valerií byla O perníkové chaloupce, děti byly
aktivně zapojeny do příběhu Jeníčka a Mařenky. Představení se zúčastnili předškoláci z MŠ Přemyslovská a MŠ Spěšného.
Krásnou loutkovou pohádku s vlastnoruč-

ně vyrobenými loutkami zahrála především žákům 1. tříd Petra Zwinzová.
Snad se nám podařilo u některých dětí
aktivovat vnitřní potřebu číst a budou mít
potěšení z četby, vždyť kniha je přítelem
člověka. Knižní bazárek II byl finančně
podpořen městem Roztoky. Děkujeme.

Práce s třídním kolektivem

Tento projekt je realizován ve školním roce
2018/2019 v šestém a sedmém ročníku
každý týden v rozsahu jedné vyučovací hodiny. Třídní učitelé se zaměřují především
na činnosti vedoucí ke zlepšení vztahů
ve třídě, na řešení aktuálních problémů,
rozvíjení schopnosti vést účinnou a smysluplnou komunikaci mezi jednotlivými
žáky a k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji každého žáka. Cílem projektu je posílit
a formovat vzájemné porozumění mezi
žáky a třídním učitelem, vytvořit pozitivní
atmosféru a posílit pozitivní vztahy ve třídě. Po vyhodnocení projektu na konci
školního roku bude rozhodnuto, zda bude
tento projekt zařazen i v dalších letech.
l

Marie Bartulíková

Advent v plném proudu...
.... a vás už zajisté zcela pohltila vánoční nálada. Vůně skořice, všechno kolem se třpytí a ratolesti jsou v toužebném očekávání, co jim tentokrát nadělí
Ježíšek pod stromeček. Ježíšek se může zastavit i u nás v Lexiku, kde pro něj
máme přichystané dárkové poukazy.

Pro děti lze využít například poukaz na zábavní Logopovídání, které je nejen oblíbenou, ale i edukační náplní volného času
předškoláků i malých školáčků. Logopovídání probíhá v pondělí (15.10–15.55)
a ve středu (15.00–15.45). Jako bonus je
k němu konzultace s naší odbornicí z poradny.
Dáreček v podobě poukázky ovšem
může být na jakýkoli kurz (či jeho část) Lexiku i Insignisu i pro dospěláky. Částka,
kterou budete chtít věnovat, je zcela na vás.
Může tak být pouze motivační, symbolická, otevřená pro výběr aktivity…
JAPONŠTINA

Nevšední novoroční předsevzetí – naučit
se japonsky? Není problém! My vám s tím
pomůžeme každou středu od 18.00 v nově
otevřeném kurzu japonštiny.
PŘÍPRAVA K MATURITĚ
A NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA

Nenechávejte doučování školáků ani přípravu na maturitu či víceletá gymnázia
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na poslední chvíli. Místa jsou z důvodu
kvality výuky opět kapacitně omezena. Výuka probíhá každý čtvrtek od 16.00, nebo
pátek od 15.00 a dle dohody.
CHŮVA A ASISTENT PEDAGOGA

Se začátkem prosince začal nový rekvalifikační kurz Chůva, který vám napomůže
k vysněné práci nebo otevření vlastního
mateřského centra, dětské skupiny či školky. Do tohoto kurzu se dá stále přihlásit,
prezenční dny se konají až v lednu a ostatní
studium je pomocí e-learningu. Na stejném principu funguje i kurz Asistent pedagoga, který začal 1. 12. Do těchto kurzů se
dá přihlásit z každého koutu republiky.
Veškeré další termíny jsou vypsané na našich webových stránkách.
LETNÍ TÁBORY

I když se zdá, že je léto v nedohlednu, my
již připravujeme pro vaše děti letní tábory
na příští rok, zaměřené na malé objevitele
s angličtinou nebo rozvoj řeči pro nejmenší.

Pro chlapce (samozřejmě i pro odvážné
holky) se opět chystá tábor RC Freeride
Land. Tábor bude, stejně jako vloni, pro
každého od 7 let s vlastním rádiově řízeným autem. Tábor se bude konat od
5. do 9. srpna a bude plný expedičních výletů, jízdy ve freeride parku a klubových
závodů. Vedoucí tohoto tábora budou mít
v lednu veřejnou prezentaci svého dalšího
projektu pro děti na našem MÚ.
Děkujeme vám, že jste nás sledovali, využívali našich služeb a navštěvovali v roce
2018 a těšíme se na další rok plný vzdělávání a zábavy.
Za celý kolektiv Lexiku i Insignisu vám
přejeme krásné Vánoce strávené s rodinou
a nejbližšími a šťastný nový rok.
Více na www.lexik.cz, www.insignis.cz
i na Facebooku. V případě jakýchkoli dotazů pište na info@lexik.cz nebo info@insignis.cz nebo volejte na 733 643 642,
739 035 000.


l

Bc. Janka Petráčková, DiS.
koordinátorka Lexik a Insignis

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Milé děti, milí rodiče,
připravujeme letos v našem Sboru
Církve Československé husitské výstavu
Vánočních jesliček, které budou
sestaveny z figurek vyrobených
roztockými dětmi nebo jejich rodiči.
Pokud vás baví tvořit a rádi byste se
do výstavy zapojili, přineste nám své
figurky všech možných řemeslníků,
pastevců, andílků, zvířátek apod.
do velikosti 15 centimetrů vyrobených
z jakéhokoli materiálu (dřevo, papír,
karton, keramika, sláma apod.) kdykoli
v předvánočním čase na adresu:
Jeronýmova 515, Roztoky.
Vernisáž proběhne dne 24. 12. od 14.00
hodin. Těšíme se na Vaše úžasná díla.
Za děti z Husova sboru Toník Rozkydal

ZŠ Zdenky Braunerové
Roztoky hledá nové kolegy
na následující pozice:

učitel AJ,
recepční,
kuchařka.

Nabízíme
dobrou vybavenost,
podporu učitelům
a vstřícné prostředí.
Pro pedagogy obecní byt
k dispozici.
Kontakt: info@zsroztoky.cz
nebo 601 187 885
INZERCE






LYŽOVÁNÍ PRO DĚTI

TENIS ŽALOV PŘEJE
KRÁSNÉ VÁNOCE
& DOBRÝ ROK
www.tenis-zalov.cz
Jan Šrámek
sramek@tenis-skola.cz

Pojeďte s námi na hory. Na všech akcích
propracovaný celodenní program, plná penze,
pitný režim, instruktoři a moře zábavy.
HLASTE SE na www.tenis-skola.cz/sportovni-akce/akce
nebo sramek@tenis-skola.cz.

VÍKE ND NA HORÁCH
25. až 27. 1. | Liberecká bouda v Krkonoších
Přímo na sjezdovce, pokoje s WC a TV, ping-pong,
vnitřní bazén. Cena 2 969 Kč.

JARŇÁKY NA SVAHU
24. 2. až 2. 3. 2019 | Josefův Důl
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SPORT

Dětské úspěchy

Dovolte mi vás seznámit s výsledky posledního dětského turnaje, který jsme pořádali 3. 11. na Žalově. Oblíbený turnaj
s halloweenskou tematikou se těšil velkému zájmu a ve čtyřech kategoriích se ho
zúčastnilo přes 40 dětí ve věku 3–14 let.
Pro nejmenší účastníky a začátečníky
byla připravena kategorie Víceboj, kde děti
soutěžily nejen v tenisových, ale i atletických a dovednostních disciplínách. Nejlépe nástrahy víceboje zvládl Pavlík Polák,
druhý skončil jeho mladší brácha Jiřík
a třetí malá Klárka Kvíčalová.
V minitenisu obhájila vítězství z předchozího turnaje Emma Křížová, která
ve finále přehrála 10-5 Kubíka Mička.

Pozvánka na novoroční
pochod Tříkrálová Okoř
51. ročník
Vážení přátelé, příznivci
turistiky!
Dovolujeme si vás pozvat
na tradiční novoroční pochod
Tříkrálová Okoř, který proběhne
v sobotu 5. ledna 2019.
Startuje se od 7.30 do 9.00 hodin
u staré školy ve Vokovicích – Veleslavíně,  ul. V Nových Vokovicích,
Praha 6.
Pro roztocké účastníky pochodu
bude v 8.00 hodin přistaven autobus před sokolovnou.
Vezměte si s sebou:
tužku, papír, mapu KČT č. 36 (Okolí
Prahy – západ), případně mapu KČT
č. 9 (Podřipsko), dobré obutí a oblečení a hlavně – dobrou náladu!
Jsou připraveny trasy v délce
13, 16 (ta nevede přes Okoř),
28 a 44 kilometrů, cíl je ve Středočeském muzeu – zámku do
17.30 hodin.
Cestou se můžete občerstvit
u sv. Juliány dobrými buřtíky.
Čeká na vás opět turistické sázení,
na hradě Okoři sokolník, v cíli pak
tradiční občerstvení, upomínky
a ceny za MaTuSa.
Těšíme se na vás, přijďte se po Vánocích příjemně protáhnout!
l
Roztocké turistické oddíly mládeže
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Na třetím místě se umístil Zachy Moravec
a čtvrtý byl Vítek Carbol.
Babytenis ovládla Terezka Kvíčalová,
druhý byl Maty Černý a třetí Sára Bohatová. Nepopulární bramborová medaile zbyla na nejmladšího z této čtveřice, Vašíka
Lukeše.
V kategorii žactva zvítězila Viki Jílková,
když ve finále porazila 10-7 Péťu Kvíčalu.
Třetí místo vybojoval přílepský Adam Kaláb po vítězství nad Martinem Penížkem.
Dětské turnaje budou připraveny každou první sobotu v měsíci až do dubna,
kdy končí halová sezona. Veškeré informace najdete na našich webových www.tenis-skola.cz a www.tenis-zalov.cz.

Za celý tým žalovského tenisu vám přeji
příjemné sváteční období.
l

Jan Šrámek
předseda SK Žalov

SK Roztoky, podzim 2018
Vážení přátelé, podzimní část fotbalové sezony 2018/2019
právě skončila. Takže něco k fotbalovému dění.
Naše áčko výborně zvládlo podzimní část
sezony a ve své skupině je na prvním místě.
Mužstvo se po sestupu do třetí třídy zdravě
naštvalo a s odhodláním vrátit se, nejlépe
obratem, zpět do okresního přeboru, prošlo podzimní sezonou, až na dva malé výpadky, bez problémů. V zápasech, ve kterých jsme prohráli, jsme určitě nebyli
horším mužstvem. Doplatili jsme na střeleckou smůlu. V ostatních zápasech jsme
soupeře přehrávali a v počtu vstřelených
gólů jsme na prvním místě. Máme jedno
z nejmladších mužstev v soutěži, což přináší optimismus do budoucna. Ale trenérovo „s pokorou“ stále platí.
Ani „béčko“ neodehrálo špatný podzim.
Drží se v popředí tabulky, hraje pohledný
fotbal a hlavně, což je asi nejdůležitější,
není závislé na hráčích z áčka, jak tomu
bylo v minulé sezoně. Také zde se podařilo rozšířit a i trošku „omladit“ hráčský
kádr.
Starší žáci, spojení s mužstvem Tuchoměřic, hrají se střídavými úspěchy ve středu tabulky. Kluci se již těší na příští sezonu,
kdy postavíme starší žáky pouze z našich
hráčů.
Mladší žáci bojují se dvěma mužstvy
ve dvou soutěžích. Jakési pomyslné áčko
bojuje o první místo, béčko se pohybuje
ve středu tabulky. Kluci z áčka příští rok
posílí a doplní nově utvořené starší
žáky.
A stále platí, aby mladší i starší žáci hráli
soutěže Středočeského kraje.

U obou přípravek je to hodně podobné.
Hodně dětí, kvalitní trenéři, několik mužstev v soutěži a boj o příčky nejvyšší.
Dvě mužstva mladší přípravky bojují
ve společné skupině o místa nejvyšší, mužstvo starší přípravky začalo prodávat to, co
se v tréninku naučili, srovnali se i věkově,
a to vše přináší výsledky, na které jsme,
upřímně a nic ve zlém, v minulosti nebyli
úplně zvyklí.
Dokončili jsme výstavbu nové kabiny
pro děti, na jaře proběhne kolaudace a kluci ji pro jarní část sezony již budou používat.
Stále pracujeme, ve spolupráci s městem,
na přípravě a výstavbě nového tréninkového hřiště s umělým povrchem. Místo
máme, projekt je téměř hotov, takže všichni věříme, že v příštím roce začneme s výstavbou.
V lednu nás čeká valná hromada, na které se bude opět volit vedení roztockého fotbalu a na které bychom si měli ujasnit a veřejnost seznámit s dalším fungováním
a hlavně rozvojem a cíli fotbalu v Roztokách
Všem hráčům, trenérům a ostatním,
kteří se kolem fotbalu v Roztokách točí,
bych chtěl poděkovat za odvedenou práci
a všem sponzorům, příznivcům i všem
ostatním občanům Roztok a okolí popřát
hodně štěstí, zdraví a úspěchů v příštím
l
roce.
Ing.Tomáš Novotný

předseda SK Roztoky

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

VÁNOČNÍ STROMKY
přímo od pěstitele

Velký výběr stromků
včetně
23. 11. – 24. 12. 2018 víkendů
Denně 7–18 hod
Rýznerova 3/24

ÚNĚTICE

tel.: 224 319 917

Největší výběr v Praze a okolí

PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOCE
A ÚSPĚŠNÝ VSTUP DO NOVÉHO ROKU
2019

www.autohouser.cz

www.superpneu.cz

