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inzeRce

Vážení inzerenti,
naší	snahou	je,	aby	váš	inzerát	
byl	maximálně	účinný,	proto	
velmi	dbáme	na	jeho	tiskovou	
kvalitu.	K	tomu	ale	potřebujeme	
vaši	spolupráci.	Věnujte	prosím	
před	zasláním	podkladů	pro	vaši	
inzerci	pozornost	níže	uvedeným	
technickým	parametrům,	bez	je-
jichž	dodržení	nemůžeme	zaručit	
kvalitu	vaší	prezentace	a	tím	
i	její	účinnost.

HotoVé podklady:
n  Adobe	Acrobat	–	ve	formátu	

PDF	v	tiskové	kvalitě	(nastave-
ní	komerční	tisk,	obrázky	rozli-
šení	300	dpi,	texty	v	křivkách).	
Bez	přímých	barev.

n  Doporučená	minimální	velikost	
písma	je	6	bodů.

n  Velikost	zpracovaného	inzerátu	
musí	přesně	odpovídat	rozměru	
uvedenému	v	objednávce.	
Podklady	nelze	dále	upravovat.

podklady pro další 
zpracoVání:

n  dodání loga	
a)	v	křivkách	Adobe	illustrator	
a	PDF	(texty	převést	do	křivek	
nebo	přiložit	fonty,	barvy	cMYK)	
	
b)	v	rastru	TiFF	a	JPeG	rozliše-
ní	600	dpi	(barvy	cMYK).	
Při	nedodržení	barevnosti	
cMYK	neručíme	za	správnou	
barevnost	loga.	
Barvy	nesmí	klesnout	pod	5	%	
jednotlivého	cMYK.

n  dodání obrázků 
a)	ve	formátu	ePS,	TiFF	a	JPeG	
v	rozlišení	min.	300	dpi,	
barvy	cMYK	(min.	velikost	
u	barevné	fotografie	JPeG	
je	315	kB	a	u	TiFF	1,3	MB)	
	
b)	kvalitní	fotografie	(maximál-
ní	použití	je	do	100	%	velikosti	
fotografie)

Vaše zahrada
               od projektu 

   po údržbu
          kvalita se zárukou 

Projekce a realizace zeleně
Automatické závlahové systémy
Zahradní jezírka – koupací, okrasná
Předpěstované travní koberce
Dřevěné altány, pergoly, paluby
Kamenné zídky, dlažby, opěrné zdi

BAOBAB – péče o zeleň s.r.o. I Rýznerova 3/24, 252 62 Únětice
mobil: 731 659 881 I tel./fax.: 224 319 917 I e-mail: realizace@baobab.cz
www.baobab.cz  

Facebook “f ” Logo RGB / .ai Facebook “f ” Logo RGB / .ai

 zahradybaobab
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ÚVODeM

OBSAH:OBSAH:
Pomáhat cizím lidem. Proto Roztoky

Ve finále poražený prezidentský kandidát, který měl heslo „pomá-
hat lidem“, získal v Roztokách jen 20 procent hlasů. Možná i proto, 
že chtěl sobecky pomáhat jen „našim lidem“, jak dokola vysvětlo-
val. My v Roztokách ale rádi a ve velkém pomáháme i „cizím li-
dem,“ zůstaneme-li u  tohoto slovníku. Tento měsíc, přesně  
24. února, uplyne rok od brutálního napadení Ukrajiny, kde jsou 
ničena celá města, lidé umírají, ztrácejí domovy a  musejí utíkat 

za hranice do neznáma.
V Roztokách naštěstí platí, že „cizinec je našinec“, takže tady našlo dočasné bydlení 

až 400 válečných uprchlíků. Přesné aktuální číslo ale neexistuje, protože se to hodně 
mění. Víme ale přesně, že ve školách máme 55 ukrajinských dětí a 16 pak v mateřských 
školkách.

Poděkovat všem místním lidem, kteří jakýmkoli způsobem pomohli, by vydalo skoro 
na celý Odraz. V minulém vydání vyšel společný článek místostarostky Zuzany Šrů-
mové a  zastupitele Martina Sváška, kteří detailně popsali podobu veškeré roztocké 
pomoci, její vývoj a budoucnost. Vyjmenovali také hlavní aktéry z řad dobrovolníků, 
místních spolků i zaměstnanců městského úřadu.

Co je ale na té ohromné vlně solidarity fascinující: Že je to aktivita spontánní, auten-
tická, šla zezdola. Václav Havel by se zaradoval – to je přece ona občanská společnost, 
o níž snil. Ta, která svou silou snáz překoná všechny krize a vichřice. V našem městě 
se zapojil nevídaný počet dobrovolníků, lidé sami nabízeli byty nebo pomáhali s jejich 
sháněním, organizovali potravinové sbírky, sháněli a distribuovali spoustu nezbytných 
a obyčejných věcí pro život či přispívali do nejrůznějších sbírek.

Příznačné je, že to vše mají v Roztokách na starost dominantně ženy dobrovolnice. 
A vlastně je to logické: určitě mají víc empatie a entuziasmu. A také lepší organizační 
schopnosti, když třeba z převozu chybějící postele z bodu A do B nedělají vědu. Ostat-
ně není náhoda, že v  neziskových organizacích častěji pracují právě ženy. A  co my 
muži? Neříkám, že všichni, ale asi mnozí s otevřenými ústy koukáme na frontu. Přece 
jen, neseme si v sobě národní mindrák při vzpomínce na historické roky 1938 a 1968, 
kdy jsme také byli přepadeni silnější velmocí, ale raději jsme se rovnou vzdali, podří-
dili, vzdali suverenity, nechali znásilnit celou zemi – hlavně aby byl klid.

A teď vidíme, že i slabší se silnou vůlí se může docela úspěšně bránit silnějšímu. As-
poň si zachová tvář. 
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� �Václav�Dolejší

Redakční�rada:�Stanislav	Boloňský	–	předseda,	
Václav	Dolejší,	Martin	Svášek,	Jaroslav	Huk	

eva	Sodomová,	ivana	Vránková,
Marcela	Šášinková,	Lenka	Červenková

Sazba:	Bogdan	Tkaczyk
Tisk:	Typos,	tiskařské	závody,	s.r.o.,	Plzeň

náklad	4	000	výtisků

Fotografie�na�titulní�straně:	Stanislav	Boloňský

Přebírání	obsahu	jinými	periodiky	a	servery	
se	řídí	autorským	zákonem.

Přebírání	označených	příspěvků		
je	zapovězeno.

periodický	tisk	územně	samosprávného	celku
Vychází	11x	ročně.

Místo	vydávání	Roztoky.
Odraz	č.	2/2023	vyšel	dne	17.	2.	2023
Uzávěrka	příštího	čísla	dne	2.	3.	2023

evidenční	číslo	MKČR	e	13632
Vydává	město	Roztoky,	

nám.	5.	května	2,	252	63	Roztoky
iČO	00241610�

Adresa�redakce:	Odraz,	nám.	5.	května	2,	
252	63	Roztoky

e–mail:	mu@roztoky.cz,
www.roztoky.cz

Odpovědný�a�technický�redaktor:	Monika	Seidlová	
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INFORMACE Z RADNICE

Jednou z  chronických nemocí Roztok je 
krajský silniční průtah městem. Vždy 
na  jaře se mění na problém akutní. Letos 
ještě dříve. Už teď je silnice hrůzostrašně 
rozbitá, a to nás ještě čeká půlka zimy. Ne-
ustále vedeme boj s vlastníkem komunika-
ce, tj. se Středočeským krajem, aby svůj 
majetek udržoval ve  stavu, který nebude 
ničit projíždějící vozidla. Přístup Krajské 
správy a údržby silnic se sice trochu zlepšil, 
ale na stavu silnice to věru vidět není. Ob-
rátíme se proto na  nejvyšší vedení kraje 
s žádostí o nápravu.

Situaci by samozřejmě vyřešila plánova-
ná kompletní rekonstrukce průtahu, ale 

tak dlouho čekat nemůžeme, teprve se 
bude podávat žádost o  stavební povolení 
a ve hře je ještě mnoho neznámých. Patrně 
nám tedy nezbyde nic jiného než se 
na opravě stejně jako loni finančně podílet. 
Je to sice nesystémové, ale řidiče čerta zají-
má, komu ta silnice patří.

Podobně dlouhodobým problémem je 
chybějící kanalizace ve  většině těch částí 
města, kde nejde použít gravitační kanali-
zace, protože splašková voda do kopce ne-
teče. Je to pochopitelně investičně náročné, 
ale vedení města je odhodláno řešit tento 
problém i v případě, kdybychom nedosáhli 
na žádnou dotaci.

V letošním roce nás čeká také výměna vo-
dovodního řadu v ulici Tiché údolí. Vloni 
tam PRE položilo nové elektrické vedení 
a město při té příležitosti vyměnilo lampy 
veřejného osvětlení za modernější a úspor-
nější typy. 

Tutéž výměnu chystáme i v dalších čás-
tech města. Navíc jsme si nechali zpracovat 
energetický audit městských budov a  za-
čneme na nich postupně realizovat úspor-
ná opatření.

To jsou jen některé z velkých výzev, které 
nás čekají v nejbližší době. O těch dalších 
zase jindy. 

  l

Město	je	jako	živý	organismus.	Má	řadu	součástí,	mnoho	
funkcí	a	mnoho	potřeb.	některé	potíže	jsou	chronické,	
některé	akutní.	Pak	je	mnoho	potřeb,	na	které	je	třeba	se	
připravit	preventivně,	aby	nás	jednou	nezaskočily.	A	vedle	
toho	by	řada	věcí	zasloužila	modernizaci	s	využitím	nových	
technologií.

Slovo starosty aneb velké výzvy

Nejvíce se zastupitelé zdrželi u projednává-
ní výsledku soudní pře s dodavatelem pro-
jektu provedení výstavby školní budovy 
Cihelna. Tento dodavatel neplnil zadání 
podle smlouvy, čímž byl ohrožen termín 
výstavby i  vyplacení státní dotace, a  tak 
město v roce 2018 odstoupilo od smlouvy 
s  ním a  vybralo jiného dodavatele, který 
nakonec projekt úspěšně dokončil a škola 
podle něj byla postavena.

Původně vybraný dodavatel město za-
žaloval a  požadoval vyplacení smluvené 
odměny ve výši zhruba 2 miliony korun. 
Bohužel se ukázalo, že odstoupení od 
smlouvy vypracované najatým právní-
kem bylo chybně odůvodněno. To soudu 
stačilo k tomu, aby dalo za pravdu druhé 
straně. Město se proti tomuto rozsudku 
odvolalo. Soud vyšší instance při před-
běžném jednání konstatoval, že rozsudek 
okresního soudu netrpí žádnou vadou, 
ale s  pochopením důvodů města vyzval 
protistranu k  uzavření smíru, který by 
pro město znamenal přece jenom menší 

finanční újmu, než je souhrn ceny díla, 
úroků, smluvní pokuty a soudních výloh. 
I  tak to představuje zhruba 2,7 milionu 
korun. Pokud by město na  smír nepři-
stoupilo a  soudilo by se dál, s  největší 
pravděpodobností by prohrálo a  částka 
by se vyšplhala někam k 3,5 milionu ko-
run.

Na zastupitelstvu tedy bylo vybrat mezi 
těmito dvěma špatnými možnostmi. Nako-
nec se i  na  doporučení nového právníka 
přiklonilo k  uzavření smíru. Tuto volbu 
nepodpořily pouze zastupitelky za Společ-
ně pro Roztoky a Žalov.

Město si samozřejmě nechá vypracovat 
právní rozbor, který ukáže míru zavinění 
na této nemalé škodě, a poté bude vymáhat 
její úhradu. Pravděpodobně nás tak čeká 
další soudní jednání.

Většina dalších bodů nebyla problema-
tická. Patří mezi ně zprávy městské policie 
za celý rok 2022 a za první měsíce nového 
roku, informace o konečném čerpání roz-
počtu 2022, první rozpočtové změny, zprá-

va finančního výboru nebo vnitřní předpis 
o sociálním fondu.

Krátce před půl devátou bylo zahájeno 
projednávání možnosti prodeje pozemků 
pod soukromými garážemi v Žirovnického 
ulici, jejichž majitelé se na jednání dostavi-
li a disciplinovaně čekali, až na jejich bod 
přijde řada.

Od  předchozích podobných případů, 
kdy se prodávaly jen jednotlivé izolované 
pozemky pod garážemi, zde se jedná o ne-
zanedbatelnou ucelenou plochu, která by 
teoreticky v  budoucnu šla využít i  jinak. 
Proto v  této otázce nebylo zastupitelstvo 
jednotné. Nakonec bylo rozhodnuto, že 
pozemky pod garážemi město k  odkupu 
nabídne, ale ponechá si příjezdovou 
a vnitřní manipulační plochu.

Poté zastupitelé odsouhlasili přidělení 
dotací a  grantů na  kulturní a  sportovní 
akce.

V závěru ještě vyslechli informaci o do-
sud bezvýsledném výběrovém řízení na ob-
sazení funkce tajemníka úřadu a o jednání 
s  developerem chystané výstavby v  Hlou-
chově ulici a s obyvateli sousedních domů.

  l

Jaroslav�Drda

Hořká pilulka v zastupitelstvu
První	zasedání	městského	zastupitelstva	v	tomto	roce	se	
konalo	25.	ledna	a	zúčastnilo	se	ho	19	z	21	zvolených	členů.	
na	programu	byla	dvacítka	bodů,	což	není	ve	srovnání	
s	jinými	schůzemi	mnoho,	přesto	jejich	projednání	trvalo	až	
do	půl	jedenácté.

Jaroslav�Drda
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Nová�redaktorka�Odrazu
Radní jmenovali redaktorkou Odrazu Mo-
niku Seidlovou, dále schválili zadávací 
podmínky výběrového řízení „Protipovod-
ňová opatření pro město Roztoky“ s před-
pokládanou hodnotou zakázky více než  
7 mil. Kč bez daně a pověřili OSRM kom-
pletní administrací této veřejné zakázky. 

Kostelní�ulička:�generální�
rekonstrukce�se�blíží�
Radní kývli také na  zadávací podmínky 
pro výběr zhotovitele rekonstrukce Kostel-
ní uličky. Je potěšitelné, že historická spo-
jovací tepna, spíše tedy žilka, vedoucí 
z dolních do horních Roztok, bude do pod-
zimu vkusně opravena, vybavena schůdný-
mi povrchy a  osvětlena. Práce by mohly 
začít v  dubnu či květnu a  budou nás stát 
4 100 000 Kč bez DPH. 

Vyšší�nájmy�za�pozemky�
pod�chatami�
Rada přistoupila ke  zvýšení nájemného 
u všech dočasných smluv na pozemky pod 
rekreačními chatami a  okolními zahrada-
mi, a to postupně během let 2023 až 2025. 

Studenti se rozhodli natáčet na  silnici 
ve staré třešňovce maturitní film – a rada 
souhlasila s tímto milým počinem též. 

Nájem�dílny�
Debata se rozpoutala nad návrhem mís-
tostarosty Tomáše Novotného stran pro-
dloužení nájemní smlouvy na dílnu (v ob-
jektu města) v  lokalitě Cihelna. Rada její 
další prodloužení podmínila vylepšením 
platební morálky nájemce. 

Stavební�komise
Michal Hadraba předložil výstupy ze sta-
vební komise.

Radní nesouhlasili na  návrh stavební ko-
mise se záměrem novostavby dvou rodin-
ných domů a  dělení pozemku v  ulici 
Za  Potokem podle studie A. Pečinkové 
a  pověřili předkladatele dalším jednáním 
s  investorem. Rada naopak souhlasila se 
záměrem novostaveb na pozemcích v loka-
litě Panenská II dle projektové dokumenta-
ce zpracované P. Točíkem. Radní Hadraba 
si odnesl i další úkol, a to prověření dodr-
žování bezpečnosti práce při stavbě poly-
funkčních domů v Nádražní ulici.

Nový�ceník�Pečovatelské�služby
Starosta J. Drda předložil nový ceník úko-
nů Pečovatelské služby v Roztokách a rada 
ho schválila, stejně jako nová vnitřní pravi-
dla pro poskytování pečovatelských služeb. 

Podpora�pro�masopustní�
veselí�a�granty�v�kultuře
Roztoč se dočkal souhlasu s  poskytnutím 
mimořádného příspěvku na  Masopust 
2023, resp. radní doporučili zastupitelstvu 
uvolnit mimo grantový systém na tuto ra-
dostnou akci 90 000 Kč. 

Následoval blok grantů a dotací v kultuře 
a dalších zájmových aktivitách. Eva Sodo-
mová a Tomáš Novotný předložili výstupy 
kulturní komise, resp. návrhy na podporu 
spolků i  podniků pořádaných jednotlivci. 
Radní schválili částky do 50 000 Kč, ostatní 
návrhy postoupili zastupitelstvu. 

Školská�problematika
Radní Jaromír Beran poslal k  projednání 
výjimku z  nejvyššího počtu dětí v  jedné 
třídě, a to ve třídách v Lidické ulici. Nově 
může prostory navštěvovat maximálně 
pětadvacet dítek. 

Týž radní představil i  zápis z  jednání 
školské komise a výroční zprávu Základní 
školy Zdenky Braunerové. 

Rada vzala též na  vědomí zápis z  komise 
životního prostředí, zprávu o  životě a  či-
nech Městské policie, zápis z  digitální 
a inovační komise.

Nájemní�bydlení�
Radní se věnovali i  nájemnímu bydlení: 
prodloužili několik smluv na  obecní byty 
ve vile čp. 110 a přidělili byt v domě s pečo-
vatelskou službou potřebné spoluobčance. 

Z�mimořádného�jednání�
na�konci�ledna
Radní schválili výsledek výběrového řízení 
na  projekt sanace základů a  vybudování 
půdní vestavby a vzali na vědomí, že tuto 
práci provede firma Digitronic z Pardubic, 
a to za 1 490 000 Kč bez DPH. 

Úleva�pro�majitele�jímek�
Radní Michal Hadraba předložil nové zně-
ní podmínek přidělování dotací na vývozy 
jímek. Zvýšením dotace na  vývoz žump 
město alespoň dílčím způsobem kompen-
zuje absenci kanalizace v některých lokali-
tách Roztok. 

Stavební�uzávěra
Radní rozhodli o  zahájení procesu přijetí 
stavební uzávěry v území, kde byl územní 
plán zrušen soudem a kde hrozí, že majitel 
pozemku vybuduje stavby v rozporu se zá-
jmem města. Jde o pozemky na kraji Roz-
tok při příjezdu od Prahy. 

Místostarostka Zuzana Šrůmová předlo-
žila návrh na  úhradu školy v  přírodě pro 
potřebnou dívku z Ukrajiny, radní J. Beran 
zase návrh na navýšení kapacity Základní 
školy Sedmihlásek (soukromé školy). Rad-
ní dali oběma návrhům zelenou. 

  l

Téma�ledna�–�žumpy
Se začátkem nového roku přišlo nemilé pře-
kvapení v podobě zásadní změny cen a pod-
mínek vyvážení žump. Zvláště v Potokách, 
kde v té době nemohlo projet velké auto, by 

se tak pro mnoho lidí stalo vyvážení žumpy 
prakticky cenově nedostupné. Město proto 
udělalo několik kroků, jak situaci zvládnout 
– urychlení opravy nejkritičtějšího místa 
v Potokách, aby i do nich mohlo zajíždět vel-

ké auto. Změna vyplácení příspěvků pro ty, 
kdo nemají možnost se na kanalizaci připo-
jit tak, aby se občané mohli na svozech do-
mlouvat a platit pouze jeden nájezd. A v ne-
poslední řadě plánované zahájení 

Čím se zabývala lednová rada města?

Zelené okénko

11.	ledna	se	rada	města	zabývala	bezmála	třiceti	body	
programu.	na	mimořádném	jednání	před	zastupitelstvem	
na	konci	ledna	poté	probrala	několik	krátkých	bodů.

 ➔

Tomáš�Novotný
místostarosta
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změny koncesní smlouvy tak, aby její podo-
ba umožňovala městu žádat o dotace na ka-
nalizaci a tím urychlit její výstavbu. Podni-
káme také kroky k  žádosti o  dotaci, která 
podpoří výstavbu domovních čistíren 
v místech, jež odkanalizovat nebude možné.

Setkání�v�Svojsíkových�
sadech�a�na�Koláčově
Na obou místech proběhla setkání s veřej-
ností s  představením záměru a  cennou 

a konstruktivní diskusí. Plánujeme taková 
setkání dělat před většími úpravami veřej-
ného prostoru standardně. 

Připomínkujeme�průtah
Práce na projektu nového průtahu probí-
hají a ještě nějakou dobu probíhat budou. 
Odbor životního prostředí připomínkuje 
projekt z  hlediska kácení a  náhradní vý-
sadby a spolu s externí krajinářkou dbáme 
o  to, aby zeleň okolo něj byla funkční, 
dobrá a  měla dobré podmínky pro svůj 

růst i  při dopravním náporu a  podmín-
kách klimatické změny. A takových drob-
ných kroků bude v procesu průtahu ještě 
spousta.

  l

Zuzana�Šrůmová
místostarostka

Z  běžné agendy stojí za  zmínku tři body, 
které mají obecnější platnost.

První z  nich šokoval i  otrlé zastupitele 
a dlouholeté starosty a sedí na něj ta poně-
kud zprofanovaná fráze, kterou jsem pou-
žil do titulku.

Zastupitelstvo kraje schválilo po  dosti 
dlouhé debatě návratnou finanční výpo-
moc (bezúročnou půjčku se splatností  
10 let) ve výši 10 mil. Kč pro malou obec 
v  okrese Rakovník. Šlo o  neobvyklé roz-
hodnutí, s nímž měla řada zastupitelů cel-
kem oprávněný problém, i  když nakonec 
s ním souhlasila drtivá většina přítomných. 
Mimochodem – roční rozpočet této obce 
je jen 4,8 mil. Kč.

Starosta�–�filuta
O co v této věci šlo? Ta malá vesnice, kte-
rou nebudu jmenovat, čítá asi 200 duší, 
a tedy každý se zde zná s každým. Alespoň 
si to místní chasníci mysleli. Čtyři volební 
období po  sobě si volili za  starostu sym-
paťáka, s nímž chodili na pivo. Minulý rok 
nastoupil po volbách nový starosta a začal 
řešit stav obecní pokladny – zejména 
po  zjištění, že obec nezaplatila svůj podíl 
ve  výši 9 mil. Kč za  výstavbu domovních 
čističek odpadních vod, vybudovaných 
s  dotační podporou státu. Zjistil také, že 
tato neproplacená pohledávka není jedi-
nou a že obec se topí v mnohamilionových 
dluzích. Následně vyšlo najevo, že bývalý 
starosta si po  17 let nerušeně odlupoval 
perníček z obecního rozpočtu, když velmi 
sofistikovaným způsobem falšoval i výpisy 
z účtů. Nebýt dotací na čističky, tak bůhví, 
jak by to dopadlo, protože každoroční au-
dit krajského úřadu nikdy nic nezjistil. Bo-
hužel běžný audit není schopen pravost 
listinných podkladů ověřit.

Vesnička se nyní ocitla v  kritické situaci, 
kdy by musela nejen doplatit svůj podíl, ale 
zřejmě vrátit v  plném rozsahu dotaci, za-
platit 100% penále a možná i pokutu. Pros-
tě likvidační situace. Zastupitelstvo sice 
nevyhovělo žádosti o  výpomoc v  plném 
rozsahu (o  15 mil. Kč), ale poskytlo ales-
poň těch 10 milionů, aby obec vůbec moh-
la přežít.

Takže úsloví „důvěřuj, ale prověřuj!“ 
není zřejmě úplná pitomost.

Kladno,�to�je�to�město!
Na jednání zastupitelstva se dostavili obča-
né statutárního města Kladna s peticí (po-
depsalo ji cca 1  300 občanů) za  obnovu 
přímého autobusového spojení okrajových 
částí Kladna s  Prahou a  Slaným v  rámci 
Pražské integrované dopravy, tedy tak, jak 
to fungovalo před 1. zářím loňského roku, 
kdy vstoupila v platnost nová pravidla do-
pravní obslužnosti kraje. Problém je 
v tom, že město Kladno do dneška nepo-
depsalo smlouvu se Středočeským krajem 
o  provozování veřejné dopravy, resp. 
o jeho spolufinancování městem (stejně se 
k tomu bohužel postavily i Mladá Boleslav 
a Příbram). K tomu jen poznamenávám, že 
na výdajích veřejné dopravy se musí na zá-
kladě příslušného vzorce podílet všechny 
obce kraje a  tento závazek plní 98 % obcí 
kraje. Zdá se tedy, že tvrdohlavé vedení sta-
tutárního města drží své občany jako ruko-
jmí ve válce se Středočeským krajem. Při-
tom jedinou rozumnou cestou je trpělivé 
jednání, resp. vyjednávání, i  když vedení 
města zatím na  žádnou ani kompromisní 
dohodu nepřistoupilo. Pikantním detailem 
je to, že náměstek primátora Kladna pro 
dopravu je i významným členem krajského 
zastupitelstva.

Spalovny�jsou�cesta,�
ale�ne�u�nás...
Živá diskuse byla i  nad zprávou o  plnění 
Plánu odpadového hospodářství Středo-
českého kraje.

Bylo konstatováno, že vlivem různých 
objektivních okolností se jeho cíle příliš 
naplňovat nedaří. Evropská legislativa 
nás sice tlačí do  stále přísnějších norem 
s nakládáním s odpady, ale „skutek utek“. 
Nelze například již otevírat nové skládky, 
jen rozšiřovat stávající, a to nejde do ne-
konečna.  

Do  snahy o  snížení objemu směsného 
odpadu ale brutálně vstoupila epidemie 
covidu, která svými důsledky naopak 
množství odpadu citelně zvýšila. Pokulhá-
vá i systém využití tříděného odpadu. Co 
naplat, že se lidé naučili svědomitě třídit, 
když není dopracován způsob dalšího 
zpracování druhotných surovin. Rovněž se 
z místa nepohnula realizace nových spalo-
ven odpadu, což je asi jediná cesta k výraz-
nému omezení jeho skládkování. Navíc by 
sloužily i  jako alternativní zdroj energie. 
Pro náš region by měla vzniknout spalov-
na coby součást elektrárny Mělník.

Stavět se mělo začít již před několika 
lety, nyní byl posunut termín zahájení vý-
stavby na rok 2027 s tím, že od roku 2030 
by měla být v provozu. Jak však vyplynulo 
z  diskuse, nikdo moc těmto termínům 
nevěří.  Nejsou dořešeny svozové korido-
ry, svážet odpad v  kamionech po  rozbi-
tých a úzkých silničkách III. třídy je prak-
ticky nemožné. A  hlavně je zde zásadní 
odpor obcí a  jejích občanů. Pořád ještě 
převažuje mínění o spalovnách jako zdro-
jích černého a  smrdutého kouře, což už 
naštěstí dávno není pravda. V tomto pří-
padě je zas vhodné citovat to anglické pří-
sloví: „Jsem rozhodně pro, ale ne pod 
mými okny!“.

Důvěřuj, ale prověřuj!
Poslední	lednové	pondělí	jednalo	krajské	zastupitelstvo,	
které	se	muselo	prokousat	téměř	stovkou	bodů	programu.
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Oznámení�o�platbách�místních�poplatků�a�označování�nádob
Vážení spoluobčané,
Městský úřad Roztoky tímto způsobem upozorňuje na splatnost 
místních poplatků na  rok 2023 a  sděluje informace potřebné 
k uskutečnění platby místních poplatků a označení odpadových 
nádob na směsný komunální odpad. Od 1. 1. 2022 je v platnosti 
vyhláška č. 6/2021, o místním poplatku za obecní systém odpa-
dového hospodářství, a vyhláška č. 4/2021, o místním poplatku 
ze psů, platné i pro rok 2023.

Dne 30. 4. 2023 končí splatnost poplatku ze psů na rok 2023. 
 
Poplatek za jednoho psa na rok 2023 je ve výši 800 Kč a 200 Kč 
na  psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let dle vyhlášky  
č. 4/2021 města Roztoky. Poplatek za psa se platí od věku tří mě-
síců psa, povinnost přihlásit psa je do 15 dnů od pořízení. 
Od  poplatku jsou osvobozeni držitele průkazu ZTP a  ZTP/P. 
Vyzýváme občany, kteří mají tyto průkazky a vlastní psa, aby se 
ve vlastním zájmu neprodleně dostavili na městský úřad.

Dne 31. 5. 2023 končí splatnost poplatku za  svoz odpadů 
na rok 2023.

Poplatek za svoz odpadů má povinnost hradit: 1/ osoba přihláše-
ná do 75 let věku a 2/ vlastník nemovité věci zahrnující byt, ro-
dinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není při-
hlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města. 
POZOR: od 1. 1. 2022 za nemovitost, ve které není přihlášena 
žádná fyzická osoba (dům, byt, chata) hradí i majitel, který je 
přihlášen v obci, a to i ten, kterému je více než 75 let.

Poplatek na  rok 2023 je ve  výši 750 Kč na  osobu dle OZV  
č. 6/2021. Osvobození od poplatku je u vícečetných rodin. Pla-
tí se maximálně za 2 děti v rodině, dále se od poplatku osvobo-
zují děti v daném roce narozené a osoby, které v daném roce do-
vrší 75 let, dále se od  poplatku osvobozují osoby pobývající 
v zahraničí po dobu delší než 6 měsíců po sobě jdoucích v da-
ném roce a osoby pobývající ve výkonu trestu po dobu delší než 
6 měsíců po sobě jdoucích v daném roce, tuto skutečnost musí 
občan prokázat. Dále si může o prominutí zažádat občan, který 
se prokazatelně v daném roce nezdržuje na území města Roztoky 
a  hradí komunální odpad jinde na  území ČR – podrobněji 
na OZV č. 6/2021 Čl.7/a + příslušný formulář na webu města. 
Údaj rozhodný pro osvobození dle OZV 6/2021 Čl.7, odst.1/a) b) 
c) d) e) a 2 d) je poplatník povinen ohlásit, doložit ve lhůtě nej-
později do 31. 12. příslušného kalendářního roku. 

Pro jednodušší komunikaci s úřadem můžete využít formuláře, 
které najdete na webových stránkách: vyhledávání-poplatky-od-
bor financí-dole na stránce jsou připraveny jednotlivé formuláře.

Poplatky je možné hradit hotově nebo kartou v pokladně měst-
ského úřadu, v době pokladních hodin, nebo převodem na účet. 

Pokladní	hodiny:	 pondělí					 8.00–18.00

																													 úterý								 8.00–12.00		

																													 středa						 8.00–18.00

																													 čtvrtek				 8.00–12.00		

																													 pátek										 8.00–12.00		

Pozor, již od 1. 1. 2020 máme nové variabilní symboly! 
Číslo účtu je: 5607272339/0800, Česká spořitelna, pobočka 
Roztoky.

Při platbě na účet je třeba vždy uvádět variabilní symbol, aby 
bylo možné platbu identifikovat. Váš variabilní symbol zjistíte 
při platbě na pokladně, nebo si o něj můžete napsat paní Poživi-
lové na e-mail pozivilova@roztoky.cz. 

V případě, že budete hradit poplatek za více osob jedním pří-
kazem, do poznámky pro příjemce vždy uvádějte jména všech 
osob, za které poplatek hradíte, nebo jejich variabilní symboly. 

Označování�nádob�na�odpady�(popelnic)
Dnem 31. 5. 2023 končí svoz popelnic (kontejnerů) označe-
ných nálepkou s rokem 2022. 

Od 1. 6. 2023 budou vyváženy pouze popelnice označené nálep-
kou s rokem 2023. Nálepky budou vydávány pokladnou MÚ při 
platbě v hotovosti, nebo na odboru financí, při platbě převodem. 
Pro urychlení procesu kontroly úhrady poplatku prosím vezměte 
s sebou doklad o zaplacení. Nálepky není potřeba si vyzvednout 
osobně, je možné si požádat o jejich zaslání poštou. O zaslání ná-
lepky je možné požádat telefonicky na  čísle: 220  400  235, 
603 362 210 nebo e-mailem na pozivilova@roztoky.cz.

Nálepkou musí být označeny všechny nádoby, které mají být vy-
váženy, vyjma nádob na BIO odpad, plasty a papír. Povinnost ozna-
čit nádobu nálepkou platí i pro osoby osvobozené od poplatku.

Poplatníkům nad 75 let věku bude nálepka doručena 
do schránek, a to do konce února 2023.

Zaměstnanci svozové firmy budou zároveň kontrolovat obsah 
popelnic a popelnice s nevhodným odpadem nebudou vyváženy. 

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se místních poplatků mů-
žete kontaktovat odbor financí, paní Poživilovou na telefonních 
číslech 220 400 235, 603 362 210. 

Pro dotazy týkající se svozu odpadů můžete kontaktovat odbor 
životního prostředí, telefonní čísla: 220 400 262, 220 400 264.
  l

Vysvětlivky:
Osoba přihlášená v obci: občan České republiky s trvalým pobytem 
v Roztokách a cizinec s povoleným, trvalým, přechodným pobytem 
na území Roztok trvajícím déle než 3 měsíce, nebo 90 dní.
Dítě: osoba nezletilá nebo student do 26 let věku

Dobrý�člověk�ještě�žije
Zastupitelstvo také schválilo koupi 5 pozem-
ků u  Berouna o  celkové výměře 9  545 m2 
od jediné majitelky za symbolickou cenu 2 
mil. Kč s  podmínkou, že na  části z  nich 
bude postaveno sociální zařízení (pro 
mentálně postižené) a  v  budoucnu bude 

majitelce umožněno ubytování v  domově 
pro seniory. Ani požadované 2 mil. Kč ne-
využije paní pro své osobní blaho, ale pro 
nové oplocení těchto pozemků a jejich zve-
lebení. Obdivuhodné, i když bohužel oje-
dinělé gesto!
  l

Stanislav�Boloňský
zastupitel	Středočeského	
kraje
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Vítání�dětí�v�Roztokách
Vážení	rodiče,	
ve	čtvrtek	dne	18.	května	2023	se	pod	
záštitou	starosty	města	Roztok	uskuteční	
slavnostní	vítání	dětí,	které	se	narodily	
v	období	od	1.	července	2021	do		
31.	ledna	2023.	

Máte-li	zájem,	aby	bylo	vaše	děťátko	
v	tento	den	přivítáno	mezi	občany	města	
Roztoky,	sdělte,	prosím,	jméno	a	příjmení	
miminka,	datum	jeho	narození	a	vaši	
poštovní	a	e-mailovou	adresu	Městskému	
úřadu	Roztoky,	a	to	buď	e-mailem	
na	adresu	korunkova@roztoky.cz,	osobně	
na	matrice	paní	Korunkové,	nebo	telefo-
nicky	na	číslo	220	400	226,	a	to	nejpoz-
ději	do	30.	dubna	2023.

Podmínkou	slavnostního	přivítání	je	trva-
lý	pobyt	dítěte	v	našem	městě.		 l

Ivana�Korunková
matrika

Městská�kronikářka�prosí�
o�součinnost
Milí	sousedé,	milé	spolky,	oddíly,	sdružení	
a	další,	
ráda	bych	vás	všechny	touto	cestou	oslo-
vila.	Pro	přílohu	městské	kroniky	sbírám	
plakátky,	vstupenky,	fotografie	či	další	
materiály	z	akcí	pořádaných	v	našem	
městě	a	v	jeho	okolí.	Pokud	máte	podobné	
„památky“	a	chtěli	byste	jimi	přispět	
k	zachycení	historie	a	kulturního	dění	pro	
další	generace,	je	možné	tyto	příspěvky	
vhazovat	do	schránky	označené	štítkem	
KROniKA	(schránku	naleznete	na	plotě	
městského	úřadu),	anebo	je	zasílat	na		
e-mail:	ramdanova@seznam.cz.		 l

Předem	vám	děkuji.	

Jitka�Ramdanová��
kronikářka	města	Roztoky

Zuzana Šrůmová, místostarostka pro ži-
votní prostředí, vysvětlila smysl setkání: 
projednat na  místě s  občany, kteří o  pro-
stor v rámci svých možností pečují a kteří 
na  louce vysadili některé dřeviny, co se 
chystá. 

Pan Flener a  paní Richterová, zaměst-
nanci odboru životního prostředí, připo-
mněli, že cílem podobných zásahů je dlou-
hodobá podpora biologické diverzity. K té 
přispívá pestrá krajina, ve které se střídají 

různé typy přírodních ploch: louky, remíz-
ky a  les. Jako ukázka, jak by mohla louka 
a okolní plochy vypadat, posloužil soused-
ní svah. Ten je dobře známý všem dětem 
z okolí coby skvělá sjízdná plocha, kdykoli 
napadne alespoň pár centimetrů sněhu. Je 
to také místo, kde rostoucí dřeviny posky-
tují v  létě příjemný stín. K péči o  svah se 
přihlásil přítomný Tomáš Zděblo, který se 
mu už nějaký ten čas věnuje se spolkem Je-
střábník.

Diskuse všech přítomných pokračovala 
obchůzkou po  louce. Všichni se v  zásadě 
shodli, že si přejí v maximální možné míře 
zachovat vzrostlé dřeviny a  celou plochu 
zprůchodnit, aby mohla lépe sloužit k pro-
cházkám všem návštěvníkům. Než dojde 
na  řezání, bude ještě možné vyslovit se 
ve prospěch označených dřevin, aby nikdo 
nepřišel o svůj milovaný strom. 

Kéž by podobná setkání pořádal OŽP 
vždy, když se plánuje úprava veřejných 
prostor. Jde určitě o  krok správným smě-
rem. Držme si palce, ať se dílo podaří!

  l

Martin�Svášek

Obnova louky pod Koláčovem
Ve	čtvrtek	12.	ledna	odpoledne	se	konalo	setkání	občanů	z	ulic	Pod	Koláčovem	
a	bezprostředního	okolí.	Odbor	životního	prostředí	města	Roztoky	chtěl	
na	místě	informovat,	že	má	v	úmyslu	zkulturnit	městskou	louku	v	sousedství	
ulice	Pod	Koláčovem.

Svoz�biopopelnic�v�roce�2023
V roce 2023 bude svážen bioodpad z bio-
popelnic v  období březen až listopad 
vždy v  úterý ve  14denním intervalu. 
Město je rozděleno do  dvou svozových 
oblastí, svoz bude probíhat již od 6 hodin 
ráno. 

LicHé	TýDnY	(ÚTeRý)	
První svoz se uskuteční v  11. týdnu  
14. 3. 2023, poslední svoz ve 47. týdnu 
21. 11. 2023.
Svoz proběhne v ulicích: Alšova, Bezru-
čova, Borkovského, Bořivojova, Bronzo-
vá, Burgerova, Čechova, Hálkova, Havlíč-
kova (část od Masarykovy k Zaorálkově), 
Hlouchova, Horova, Husova, Husovo 
nám., Chalúpeckého, Chelčického, Janta-
rová, Jeronýmova, Jiráskova, K  Nádraží, 
Ke  Kocandě, Komenského, Krásného, 
Krátká, Krolmusova, Kuželova, Lederova, 
Legií, Levohradecká, Levohradecké ná-
městí, Libušina, Lidická, Máchova, Mühl-
bergerova, Najdrova, Na  Panenské, 
Na  Pískách, Na  Pomezí, Na  Sekeře, 
Na  Valech, Nad Vinicemi, Nerudova, 
Obránců míru (část od  Masarykovy 
po  Lidickou), Opletalova, Pilařova, Pod 
Koláčovem, Pod Řivnáčem, Pod Vodoje-
mem, Plzeňská, Potoky, Přemyslovská, 
Příčná, Přílepská, Řadová, Řachova, Sed-
láčkova, Smetanova, Souběžná, Sportov-
ní, Sv. Ludmily, Svobody, Šebkova, Třeš-
ňovka, Tyršovo nám., U  Háje, U  Hřiště, 
U  Školky, U  Zastávky, Václava Havla, 
V Chatách, V Úvoze, Václavská, Vančuro-
va, Veselého, Vidimova, Vlháčkova, Vraš-
tilova, Vrchlického, Wolkerova, Za Cihel-
nou, Zahradní, Zaorálkova, Zeyerova, 
Zvoncová, Železná, Žižkova. 

SUDé	TýDnY	(ÚTeRý)	
První svoz se uskuteční v  12. týdnu  
21. 3. 2023, poslední svoz ve 48. týdnu 
28. 11. 2023.

Svoz proběhne v  ulicích: 17. listopadu,  
B. M. Eliášové, Bělina, Bernáškova, Bráfo-
va, Braunerova, Čakov, Čapkova, 
Čáslavského, Dobrovolného, Dobrovského, 
Felklova, Haškova, Havlíčkova (část 
od  Masarykovy ke  škole), Jana Palacha, 
Jungmannova, Kostelní, Kroupka, Masa-
rykova, Mjr.  Kašlíka, MUDr.  Tichého, 
Na Háji, Na Vyhlídce, Nad Čakovem, Nad 
Vltavou, Nádražní, nám. Jana Procházky, 
Nám. 5. května, Obránců míru (část 
od Masarykovy po Spěšného), Olbrachto-
va, Palackého, Plavidlo, Plk. Poláčka, Po-
děbradova, Puchmajerova, Riegrova, Rýz-
nerova, Seržanta Hniličky, Spěšného, 
Svojsíkovy sady, Šafaříkova, Šaldova, 
Školní nám., Tiché údolí, Třebízského, 
Únětická, Vltavská, Vošahlíkova, V Solní-
kách, Za Potokem, Zámek, Žirovnického.

Kroupka, Mühlbergerova (část od Příčné), 
Na Pískách, Olbrachtova, Plavidlo, Čakov, 
Potoky, Souběžná, Únětická (horní část), 
U Zastávky, V Chatách, Vltavská, Za Ci-
helnou, Za  Potokem. V  těchto ulicích 
z  technických důvodů není možný svoz 
biopopelnic. Nádoby na  svoz bioodpadu 
musí být přistavené na nejbližší křižovat-
ce, kde probíhá svoz bioodpadu. V přípa-
dě nejasností prosím kontaktujte OŽP,  
tel. 220 400 264.

I  v  letošním roce lze využít k  likvidaci 
bioodpadu i  sběrný dvůr nebo sobotní 
mobilní svozy bioodpadu.

Ukládání biologicky rozložitelného od-
padu do  nádob na  směsný komunální 
odpad odporuje zákonu o  odpadech 
i městské vyhlášce, proto popelnice s ta-
kovým obsahem nebude vyvezena. 
  l

Odbor�životního�prostředí�MÚ�Roztoky
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n dne 6. 1. 23 oznámeno posprejování 
sloupu na  nástupišti v  železniční stanici 
Roztoky – na místě zadokumentováno, vy-
rozuměn zástupce ČD, předáno PČR Lib-
čice k  zadokumentování trestného činu 
poškození cizí věci;  
n dne 7. 1. 23 oznámeno neoprávněné 
vniknutí na pozemek domu v ulici Nad Vl-
tavou v brzkých ranních hodinách, kdy ne-
zjištěný pachatel vnikl do  zaparkovaného 
vozidla, ze kterého odcizil palubní kameru 
a  ovladač od  vjezdových vrat. Pokusil se 
neúspěšně vloupat i  do  kolny. Poté z  po-
zemku utekl, událost si na místě převzala 
PČR Libčice k zadokumentování;
n dne 8. 1. 23 v  nočních hodinách byl 
v  rámci hlídkové činnosti v  ulici Tiché 
údolí nalezen odložený opuštěný hover-
board, byl zajištěn a uložen na MP Roztoky 
jako nález, zveřejněno na webových strán-
kách MP Roztoky a Facebooku – skupina 
Roztoky;
n dne 9. 1. 23 v ranních hodinách byla ces-
tou PČR oznámena žádost o spolupráci při 
prověření oznámení, že se má v bytě v ulici 
Masarykova nacházet možný pachatel – 
hlídka ihned na místo, kde byla kontakto-
vána oznamovatelkou (seniorkou), maji-
telkou bytu. Ta uvedla, že má v  ložnici  
8 lidí, kteří jsou poschováváni pod postelí, 
na  balkoně apod., na  místo přijela hlídka 
PČR Libčice, provedena kontrola bytu, při 
které nebyl nikdo nalezen. Vzhledem 
k  zjištěným skutečnostem byla na  místo 
přivolána RZP, která si převzala oznamo-
vatelku do péče, vyrozuměn její syn, který 
se dostavil na  místo, seniorka odvezena 
do nemocničního zařízení;
n dne 9. 1. 23 oznámen nález peněženky 
s  finanční hotovostí v  ulici Tiché údolí 
v obci Únětice, kterou oznamovatelka do-
nesla na MP Roztoky, kde byla peněženka 
uložena jako nález, téhož dne byla předána 
OÚ Únětice;
n dne 9. 1. 23 oznámena krádež zboží 
v  prodejně Albert na  Tyršově náměstí 
s  tím, že podezřelá osoba byla zadržena 
ochrankou prodejny. Na místě bylo šetře-
ním zjištěno, že podezřelá osoba vzala zbo-
ží, které pronesla bez zaplacení a  vyšla 
z  prodejny, kde byla zadržena. Podezřelá 
osoba se doznala, odcizené zboží bylo vrá-
ceno, věc přestupku proti majetku byla vy-
řešena uložením blokové pokuty v příkaz-
ním řízení na místě;
n dne 9. 1. 23 ve večerních hodinách ozná-
meno poškození skleněné výplně dveří vo-
zidla Ford Fusion, zaparkovaného v  ulici 

U Háje, nezjištěným pachatelem. Z vozidla 
se nic neztratilo – na místě bylo vozidlo za-
dokumentováno, kvalifikováno a  šetřeno 
jako podezření z přestupku proti majetku;
n dne 11. 1. 23 oznámena havárie vozidla 
Peugeot na  Tyršově náměstí – na  místě 
zjištěno, že řidič vozidla nezvládl řízení 
a  narazil s  vozidlem do  betonových ci-
tybloků, které poškodil, a převrátil vozidlo 
na  bok. Ke  zranění nedošlo, provedenou 
orientační dechovou zkouškou bylo zjiště-
no, že řidič před jízdou požil alkohol. Poli-
cisté PČR skupiny dopravních nehod Pra-
ha-venkov si převzali dopravní nehodu 
i s řidičem k jejich realizaci – MP na místě 
usměrňovala dopravu;
n  dne 12. 1. 23 oznámeno vloupání do bu-
něk u kluziště v Kantorově ulici s tím, že už 
byla vyrozuměna Policie ČR. V  místě je 
umístěna jedna z kamer městského dohle-
dového kamerového systému, ale bylo zjiš-
těno, že kamera v tomto místě a čase nena-
hrávala a ani není živý stream. Hlídka MP 
Roztoky šetřením zjistila, že se pachatel 
vypáčením vchodových dveří vloupal 
do  dvou buněk, které slouží jako zázemí 
kluziště, a odcizil dvě příruční kasy, v nichž 
byla, dle vyjádření provozovatele kluziště, 
částka cca 10 000 Kč. Jedna z kas byla nale-
zena odhozená, otevřená a prázdná neda-
leko kluziště. Provedeným šetřením bylo 
dále zjištěno, že přívodní napájecí kabel 
ke kameře monitorující prostor kluziště je 
přestřižený, stejně jako optické vlákno ve-
doucí ke  kameře v  těle lampy veřejného 
osvětlení;
n dne 12. 1. 23 v  rámci hlídkové činnosti 
na okraji komunikace ulice Vančurova zjiš-
těno odstavené vozidlo Alfa Romeo, nespl-
ňující podmínky provozu na  pozemních 
komunikacích, které je evidentně dlouho-
době neprovozováno. Provedeným šetře-
ním zjištěn provozovatel vozidla, zadoku-
mentováno, na  vozidlo vylepena výzva 
k jeho odstranění z pozemní komunikace, 
oznámeno MÚ Roztoky, v  následujících 
dnech bylo vozidlo provozovatelem od-
straněno; 
n dne 14. 1. 23 opakovaně oznámeno ruše-
ní nočního klidu ze společných prostor by-
tového domu v ulici Masarykova – hlídka 
na místo, zde zjištěna podezřelá osoba do-
máhající se vstupu do bytu své matky. Oso-
ba na výzvu MP opustila tyto prostory, věc 
kvalifikována jako podezření z  přestupku 
proti veřejnému pořádku;
n dne 15. 1. 23 oznámena žádost PČR 
o  součinnost při řešení oznámení, že 

ve vlakové soupravě, která přijíždí do že-
lezniční stanice Roztoky, došlo k pobodá-
ní pasažéra a pachatelka se volně pohybu-
je po soupravě. Hlídka na místo, podezřelá 
osoba v soupravě zadržena, pobodaný pa-
sažér předán do  péče osádky sanitního 
vozu RZP. Při prohlídce vlaku byl nalezen 
nůž, který pachatelka po pobodání pasa-
žéra odhodila, na místě PČR Libčice, pr-
vosledová hlídka OŘ PČR Praha-venkov, 
policisté PČR PMJ Praha; 
n dne 15. 1. 23 oznámen silně podnapilý 
muž ležící na  zemi v  ulici Havlíčkova – 
osoba v  silně podnapilém stavu, nezraně-
na, zjištěna její totožnost, vykázána z mís-
ta. Věc kvalifikována jako podezření 
z přestupku proti veřejnému pořádku (ve-
řejné pohoršení); 
n dne 16. 1. 23 ve  schránce důvěry MP 
Roztoky nalezena Lítačka, uložena na MP 
Roztoky jako nález, zaslána vydavateli fir-
mě ICT;
n dne 16. 1. 23 ve  schránce důvěry MP 
Roztoky nalezena platební karta Master-
Card ČSOB, v následujících dnech odeslá-
na příslušnému bankovnímu ústavu;
n dne 16. 1. 23 ve  schránce důvěry MP 
Roztoky nalezena Sodexo karta, v násle-
dujících dnech zjištěn majitel a  tomu 
byla nalezená karta předána, majitel by 
touto cestou chtěl poděkovat poctivému 
nálezci;
n dne 16. 1. 23 ve  schránce důvěry MP 
Roztoky nalezen svazek klíčů FAB, uložen 
na  MP Roztoky, zveřejněno na  webových 
stránkách MP Roztoky a Facebooku – sku-
pina Roztoky;
n dne 16. 1. 23 oznámeno, že na  Tyršově 
náměstí v  místě u  fontány leží nehybně 
na  zemi osoba, která má stažené kalhoty 
ke kotníkům – na místě zjištěno, že osoba 
je v  silně podnapilém stavu, bez zranění, 
podchlazená, zjištěna její totožnost. 
Na místo přivolána RZP, osoba převezena 
do FN Motol. Věc kvalifikována a šetřena 
jako podezření z přestupku proti veřejné-
mu pořádku; 
n dne 16. 1. 23 ve  schránce důvěry MP 
Roztoky nalezen řidičský průkaz, provede-
no kontaktování jeho majitele, v následují-
cích dnech mu byl doklad předán; majitel 
by touto cestou chtěl poděkovat poctivému 
nálezci;
n dne 17. 1. 23 ve  večerních hodinách 
oznámen volně pobíhající pes na Školním 
náměstí s tím, že oznamovatel psa odchytl 
– hlídka na místě psa převzala, zjištěn ma-
jitel, majiteli pes předán v  pořádku, 

Z deníku Městské policie Roztoky
za	období	od	5.	1.	2023	do	1.	2.	2023:	
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Vlétla na radnici jako nový vítr, a jak je pro 
ni typické – s velkou energií a spoustou ná-
padů. Jako místostarostka za Roztoky sobě 
je novou tváří v  nejužším vedení města. 
Na starosti má zejména digitalizaci, životní 
prostředí, otevřenou radnici, participaci 
veřejnosti a  zastupování města v  odbor-
ných svazích. V  rozhovoru nás zajímalo, 
jak moc velký šok Zuzana Šrůmová prožila 
po přestupu z pružného soukromého sek-
toru do  těžkopádné obecní samosprávy. 
Nebo zda se po nováčkovském nadšení ne-

obává rozčarování z  toho, jak ztuha jdou 
měnit věci ve veřejné sféře.

Proč jste vlastně dali dohromady spolek 
Roztoky sobě a šli loni do voleb?
Základem byla skupina lidí, se kterými 
jsme se dlouhodobě potkávali při práci 
ve  veřejném prostoru tady v  Roztokách 
a se kterými sdílíme představy o tom, jak 
by mělo vypadat moderní město, kam ho 
směřovat a jakým způsobem a pomocí ja-
kých procesů se rozvíjet.

Byli jste nespokojeni s fungováním a po-
dobou rozvoje města a zároveň vám žád-
ný z  dosavadních politických subjektů 
nevyhovoval?
K rozhodnutí do toho opravdu jít nám po-
mohly i nabídky od několika místních po-
litických subjektů, ať kandidujeme v rámci 
jejich strany. Kdybych o kandidatuře uva-
žovala jenom já, možná bych toho využila, 
kdoví. Už tehdy jsme ale byli tým a nemě-
lo by smysl vytvářet v  nějaké ze zavede-
ných stran revoluční hnutí. A  tak jsme 
usoudili, že nejvíc můžeme pro Roztoky 
udělat, když budeme kandidovat jako sa-
mostatný subjekt, a  že to také můžeme 
brát jako zkoušku toho, že naše vize dávají 

Vyšlapané pěšinky nejsou vždy nejlepší cestou
„nerada	bych	se	dostala	do	stavu,	kdy	se	budu	považovat	za	,váženou	paní	
místostarostku‘,	která	sedí	v	kanceláři,	tváří	se	důležitě	a	nechává	si	nosit	
kafíčka,“	říká	v	otevřeném	rozhovoru	zuzana	Šrůmová.

věc přestupku vyřešena uložením blokové 
pokuty v příkazním řízení na místě;
n dne 18. 1. 23 ve schránce důvěry MP Roz-
toky nalezen OP, zjištěn majitel, téhož dne 
nalezený OP majiteli předán, majitel by tou-
to cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci;
n dne 18. 1. 23 oznámen volně pobíhající 
pes rasy německý ovčák v  ulici Seržanta 
Hniličky – pes hlídkou odchycen, umístěn 
do záchytného kotce, zjištěn majitel, které-
mu byl jeho pes v pořádku předán, věc pře-
stupku vyřešena uložením blokové pokuty 
v příkazním řízení na místě;
n dne 19. 1. 23 oznámen nález peněženky 
s  doklady, platebními kartami a  finanční 
hotovostí ve vlakové soupravě ARIVA, kte-
rou oznamovatelka odevzdala v  kanceláři 
železniční stanice Roztoky – hlídka na mís-
to, zjištěn majitel, jemuž byla peněženka 
s  obsahem téhož dne předána, majitel by 
touto cestou chtěl poděkovat poctivému ná-
lezci;
n dne 19. 1. 23 oznámeno, že v  prodejně 
Albert na Tyršově náměstí došlo ke krádeži 
zboží s  tím, že podezřelé osoby odešly 
z  prodejny a  jdou směrem do  serpentiny. 
Provedeno místní pátrání podle získaného 
popisu, podezřelé osoby byly zadrženy 
v místě křižovatky ulic Nádražní a Kroup-
ka, provedenou kontrolou zjištěna jejich 
totožnost (dva muži a jedna žena). U jedné 
z osob bylo nalezeno odcizené zboží z pro-
dejny Albert. Ke krádeži se osoba doznala, 
odcizené věci byly navráceny, věc vyřešena 
uložením blokové pokuty v  příkazním ří-
zení na místě. U jiné osoby bylo kontrolou 
zjištěno, že po ní pátrá Policie ČR, a to pro 
jinou trestnou činnost, osoba byla předána 
PČR Libčice k dalším úkonům;
n dne 21. 1. 23 ve  schránce důvěry MP 
Roztoky nalezen svazek klíčů, včetně klíče 

na dálkové ovládání od vozidla Mitsubishi. 
Svazek uložen na MP Roztoky, následující-
ho dne zjištěn majitel, jemuž byl předán, 
majitel by touto cestou chtěl poděkovat po-
ctivému nálezci;
n dne 23. 1. 23 oznámen nález telefonu zn. 
Motorola, a  to před budovou ZŠ Zdeňky 
Braunerové na  Školním náměstí, uložen 
na  MP Roztoky jako nález, zveřejněno 
na  webových stránkách MP Roztoky 
a Facebooku – skupina Roztoky, téhož dne 
zjištěna majitelka, které byl telefon předán, 
majitelka by touto cestou chtěla poděkovat 
poctivému nálezci; 
n dne 23. 1. 23 ve  schránce důvěry MP 
Roztoky nalezena Lítačka, tato uložena 
na  MP Roztoky jako nález, následujícího 
dne zjištěna majitelka, které byla předána, 
majitelka by touto cestou chtěla poděkovat 
poctivému nálezci; 
n dne 27. 1. 23 v  rámci hlídkové činnosti 
nalezen na parkovišti v ulici Obránců míru 
vrak vozidla Peugeot 106, zadokumentová-
no, na vozidlo vylepena výzva k odstranění 
vozidla, provedenou lustrací v evidenci vo-
zidel zjištěn jeho provozovatel, tomu zaslá-
na výzva a  oznámení Silničně správnímu 
úřadu při MÚ Roztoky;
n dne 28. 1. 23 oznámen volně pobíhající 
pes na Tyršově náměstí, kterého oznamo-
vatel dovedl na MP Roztoky. Nalezený pes 
bez čipu umístěn do záchytného kotce MP 
Roztoky, téhož dne zjištěn majitel, jemuž 
byl pes v  pořádku předán. Věc přestupku 
byla vyřešena uložením blokové pokuty 
v příkazním řízení na místě;
n dne 29. 1. 23 na  schránce důvěry MP 
Roztoky nalezena odložená flétna zn. Au-
los, tato uložena na MP Roztoky, zveřejně-
no na  webových stránkách MP Roztoky 
a Facebooku – skupina Roztoky; 

n dne 30. 1. 23 ve  schránce důvěry MP 
Roztoky nalezen svazek klíčů, uloženo 
na  MP Roztoky, ještě téhož dne zjištěna 
majitelka, které byl svazek klíčů předán, 
majitelka by touto cestou chtěla poděkovat 
poctivému nálezci; 
n dne 30. 1. 23 oznámena krádež zboží 
v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, 
že podezřelá osoba s  odcizeným zbožím 
utekla směrem do  parku na  Tyršově ná-
městí. Na  místě byla hlídka kontaktována 
oznamovatelem, zaměstnancem prodejny, 
který podezřelou osobu při útěku s plným 
nákupním košíkem zboží pronásledoval. 
Podezřelou osobu se mu povedlo chytit 
za batoh, jenž jí strhl ze zad, podezřelá oso-
ba i  s  odcizeným zbožím ale pokračovala 
v útěku a utekla směrem do parku, kde se 
oznamovateli ztratila. Batoh převzala hlíd-
ka MP Roztoky, dle v něm nalezených do-
kumentů zjištěna možná totožnost pode-
zřelé osoby, v  prodejně Albert zajištěny 
kamerové záznamy. Věc kvalifikována a še-
třena jako podezření z přestupku proti ma-
jetku.

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

Pokud byste svým poznatkem mohli po-
moci při šetření výše uvedených událostí, 
obraťte se prosím buď osobní návštěvou, 
nebo telefonicky na Obvodní oddělení po-
licie ČR Libčice (tel. 974  866  400) nebo 
na  Městskou policii Roztoky (tel. 
602 666 458, 730 511 988 nebo 220 910 468, 
popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz).  
Děkujeme předem za spolupráci.      l

Petr�Vevera�
ved.	str.	MP	Roztoky

Pozn.: redakčně kráceno
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lidem smysl a  jsou rozlišitelné od  toho, 
o co usilují ostatní strany. Zatím to vypa-
dá, že to byl dobrý odhad, vědět jistě to 
samozřejmě budeme ale až za  čtyři roky, 
jestli vůbec.

Občas se stane, že nová formace v poli-
tice pohoří – někdy za  tím jsou naivní 
představy, jak jde věci měnit, jindy tře-
ba vyvolaná velká očekávání, která ne-
jdou naplnit. Jak se takovému osudu 
bránit?
Jako Roztoky sobě i jako jednotliví členové 
se mu snažíme bránit přípravou, kontak-
tem s  lidmi v  podobné situaci, sbíráním 
zkušeností z  jiných obcí. Máme v  týmu 
zkušené lidi, zkušené i v politice. Nemáme 
naivní představu, že stačí vydat pokyn 
a nad městem se poklene duha s jednorož-
ci. Jak různé typy věcí měnit či dovést 
do  zdárného konce v  ekosystému města, 
bývá daleko složitější než v soukromé fir-
mě nebo jiném typu organizace. A může to 
být docela detektivka.

Jenže voliči čekají od nováčků zázraky...
S  těmi nenaplněnými očekáváními je to 
trochu složitější: jednak je vždycky rozdíl 
mezi volebním programem a tím, co máme 
šanci udělat za dobu, po kterou na radnici 
budeme, při síle, kterou určily výsledky vo-
leb. Jednak očekávání občanů nejsou vždy 
realistická, některé věci prostě nejdou dělat 
dobře a současně rychle. Občas se zklamá-
ním i při poctivé a kvalitní práci nevyhne-
me. Nemělo by jich být ale příliš. A mys-
lím, že jdou alespoň z  části eliminovat 
otevřenou a férovou komunikací.

Jste známá jako žena plná energie a zápa-
lu, máte zkušenosti ze soukromého sek-
toru a  neziskovek. Pracovala jste ve  vý-
zkumné agentuře, organizujete roztocké 
blešáky, koordinovala jste pomoc ukra-
jinským rodinám, vše ani nejde vypočí-
tat... Co pro vás byl největší šok, když jste 
se stala místostarostkou? 
Je to pro mě návrat do velmi hierarchické-
ho prostředí. Sice jsem s  tím počítala, ale 
není mi to přirozené ani úplně příjemné. 
Pracovala jsem teď několik let v odvětví IT 
a  neziskovkách, kde jsou i  vztahy mezi 
zkušenými experty, majiteli firem a napro-
stými nováčky velmi rovnostářské. Těžko 
si zvykám na  to, že mi někdo adresuje 
zprávu s oslovením „vážená paní místosta-
rostko“ a  nemyslí to ani trochu jako vtip. 
Současně to beru jako šikovnou kontrolku. 
Nerada bych se dostala do  stavu, kdy se 
budu považovat za  „váženou paní mís-
tostarostku“, která sedí v kanceláři, tváří se 
důležitě a nechává si nosit kafíčka.

S  jakými stereotypy a  předsudky jste 
do toho šla?
To je dobrá otázka na mé kolegy (smích). 
Zatím jsem nemusela nějak korigovat svoje 
představy, což znamená, že buď odpovída-
ly realitě, nebo stereotypy ještě drží.

Zdá se, že ve vás dříme politický talent. 
Například vaše každotýdenní hlášení 
na Facebooku, co jste uplynulý týden dě-
lala. Jak vás to napadlo, snad ne inspirace 
Babišovým videem Čau lidi?
Ne, inspirace „Čau lidi“ to opravdu není. 
Píšu to z velké části pro sebe – každý týden 
uplyne jako voda, člověk během něj řeší 
spoustu rozmanitých úkolů a snadno by se 
v tom dalo ztratit a utopit. Nejsem deníko-
vý typ, ale týdenní přehled mi hodně po-
máhá mít nadhled nad tím, co se děje. 
Taky to funguje jako taková malá odlehče-
ná sebereflexe. Věřím, že je to zajímavá 
sonda i  pro ostatní. Navíc je to vcelku 
osvědčený model, který znám od různých 
dalších – především nových – komunál-
ních politiků, s nimiž jsem v kontaktu. Vý-
hledově bych byla ráda za to, kdyby bylo – 
nejen – podobným způsobem sdílnější 
město. Vyzkoušet si to sama na vlastní kůži 
je první krok.

Co považujete za největší slabiny Roztok, 
co byste ráda změnila?
Já bych si přála, aby naše město fungovalo 
méně na „ze dne na den“ bázi a mělo silněj-
ší představu, jak se chce rozvíjet, kam smě-
řuje. Proto ten důraz, který klademe 
na  dlouhodobé plánování. Odpovědně to 
jde dělat jen na základě dat a znalostí po-
třeb lidí, což je moje další priorita. Také 
bych chtěla, aby radnice byla místem, kam 
budou občané chodit rádi a  s  důvěrou. 
Za velký úspěch bych považovala, kdyby se 
nám dařilo reagovat na  nenadálé situace 

s přiměřenou flexibilitou, a abychom se ne-
báli neotřelých a  inovativních řešení. Vy-
šlapané pěšinky nemusí být vždy tou nej-
lepší cestou k  cíli. Nová řešení vyžadují 
odvahu i sebevědomí, snad se k nim časem 
dopracujeme. 

Vy třeba hodně mluvíte o  participativ-
ním způsobu řízení a podpoře aktivních 
občanů a komunit. Ale není tohle přesně 
věc, která v Roztokách docela funguje?
Ano i ne. Živá a aktivní komunita je určitě 
jednou z největších předností Roztok a bez 
podpory radnice by to nefungovalo. V to-
mhle ohledu jsme na tom tedy dobře. Pak 
jsou tu ale lidé, kteří mají pocit, že jejich 
potřeby nikdo dostatečně nevnímá a jejich 
hlas neslyší. Odtud taky ta roztocká obliba 
petic jako prostředku komunikace s  úřa-
dem a  samosprávou. Ta svědčí o  tom, že 
zapojení občanů do procesů ve městě, nebo 
minimálně komunikace s  nimi má ještě 
nějaké ty rezervy.

Co s tím chcete dělat?
Ráda bych se zasadila o co největší otevře-
nost radnice vůči občanům. Lidé si zaslou-
ží vědět, co pro ně město plánuje. Nebo 
ještě přesněji: vedení města by mělo pláno-
vat od  začátku se zapojením občanů. To 
neznamená umožnit připomínky veřejnos-
ti k  projektům, které jsou před dokonče-
ním, právě naopak. Způsob, jakým se sna-
žíme oživit společné prostory například 
na  Dubečnici – tedy zapojením obyvatel 
do projektu od samého začátku, by se měl 
stát minimálně u  veřejných prostranství 
normou.

Roztoky sobě hodně zdůrazňují potřebu 
strategického plánování. Jak na  to slyší 
vaši koaliční partneři, TOP 09 a Sakura?
Pro uskupení Roztoky sobě je plánování 
na  základě dat jasným cílem, ke  kterému 
má naše působení na radnici směřovat. Jak 
zaznělo dříve, vedení města musí denně ře-
šit různě naléhavé situace. Naši koaliční 
kolegové v  tom mají mnohaletou praxi, 
zkušenosti, ale i  zaběhané zvyky. Je proto 
přirozené, že se ve všem neshodneme. Ale 
protože tu žijeme společně a  každý chce 
pro město to nejlepší, potřebujeme a chce-
me si porozumět. Správa města je vždycky 
dialog, pracujeme společně a  inspirujeme 
se navzájem. Už teď si některé z vizí, které 
jsme ve svém programu akcentovali, vzali 
za své i naši koaliční partneři, jak ostatně 
ukázal i váš rozhovor v minulém čísle. Vě-
řím proto, že i strategické plánování je způ-
sob práce, které město postupně vezme 
za svůj.  l

Václav�Dolejší
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téma měsíce

Prvorozený syn (*9. 1. 1845 v Horních Stu-
dénkách) manželů Risnarových Vincenc 
vystudoval gymnázium v Moravské Třebo-
vé. Následné tříleté studium na  medicín-
sko-chirurgickém učilišti v Olomouci 1866 
završil aprobací na patrona chirurgie a po-
rodníka. Necelý měsíc po  složení přísahy 
nastupuje na místo lékaře v roztocké továr-
ně Oesinger na extrakty z barevných dřev 
(později Wohankova, dnes je již budova 
v Nádražní ulici zbořena). Od roku 1870 již 
zastává v Roztokách místo obecního léka-
ře. To už byl tři roky ženatý, když 7. října 
1867 pojal za  manželku Antonii, dceru 
správce únětického hospodářského statku 
Václava Lemingera. V  novém působišti 
Vincenc začal oficiálně používat nejen čes-
kou verzi křestního jména Čeněk, změnil si 
však i  příjmení na  Ryznar (v  literatuře se 
nejčastěji objevuje varianta Rýzner, objevu-
jící se již za jeho života například díky ne-
dopatření úředníků). O rok později se jim 
narodila dcera Růžena, v roce 1877 Otakar, 
budoucí soudní rada, jehož syn Jiří stál 
u založení dnešního roztockého muzea.

Čeněk Rýzner jako mnoho lékařů té 
doby dělil volný čas mezi své záliby, mezi 
antropologií mineralogií nebo etnografií 
záhy získala dominanci archeologie. Ar-
cheologii Rýzner propadl při zachraňování 
pravěkých památek v  dolních Roztokách, 

objevujících se v souvislosti se stavbami vil 
vznikajícího příměstského letoviska. Mezi 
nimi nalezneme například hrob bojovníka 
z  doby stěhování národů, zachráněný 
v  místě stavby vily čp. 103. Po  zkušenos-
tech zde nabytých, podpořených studiem 
do té doby publikovaných článků o archeo-
logických památkách z  Roztok a  okolí, se 
odhodlal k  vlastním výzkumům. A  hned 
jeden z prvních, započatý v roce 1878, za-
psal jeho jméno do historie. Při svých ces-
tách do  Únětic přes Holý vrch procházel 
kolem míst, spojených s výskytem prehis-
torických mohyl. Výzkumem se mu poda-
řilo objevit a na svou dobu výjimečně zdo-
kumentovat pohřebiště náležející starší 
době bronzové. Precizní publikace v  Pa-
mátkách archeologických (1880) přispěla 

k pozdějšímu využití názvu naleziště k po-
jmenování celé únětické kultury. Od roku 
1879 již jako dopisující člen Archeologic-
kého sboru Národního muzea souběžně 
zkoumal další místa v okolí Roztok (mohy-
la z doby železné v Solníkách, 1879, mohy-
la na Stříbrníku 1887 a další). Další lokali-
ta, kde zahájil systematický výzkum, 
propůjčila své jméno jiné pravěké kultuře, 
tentokráte kultuře řivnáčské z pozdní doby 
kamenné (vrch Řivnáč, 1879–1882). Neza-
nedbával ani kontroly cihelen a  pískoven 
často spojovaných s  nálezy pravěkých pa-
mátek, při výzkumu v  Černém Volu pře-
vzal v roce 1882 od učitele Neumana nále-
zy z mladší doby kamenné, mezi nimiž se 
mimo jiné nacházela známá hlavička býka. 
Výzkum provedl i v cihelně na okraji Pře-
myšlení (1884). Zápal pro historii i vlaste-
necké smýšlení svedlo Rýznera dohromady 
s Karlem Václavem Adámkem, Josefem La-
dislavem Píčem a Fraňkem Párisem, se kte-
rými založil Společnost přátel starožitností 
českých, zabývající se ochranou a zachová-
ním historických památek v  českých ze-
mích. Na ustavující valné schůzi byl 9. pro-
since 1888 zvolen jejím prvním předsedou. 
Pod touto společností pokračuje ve  svých 
výzkumech, díky schválení jeho návrhu 
na  soustavný výzkum českých hradišť za-
hájil v roce 1889 první „odborný“ výzkum 
Levého Hradce, doprovázený přednáškami 
o  výsledcích výzkumu. Společnost však 
mimo jiné nechala i upravit cestu na Levý 
Hradec a prostranství kolem, včetně osáze-
ní jeho holých svahů břízami a  smrky. 
V roce 1890 je však v čele společnosti na-
hrazen profesorem J. L. Píčem, čímž zapo-
čal jeho pomalý ústup do archeologického 
ústraní. O to více se začal věnovat etnogra-
fii. Ačkoli se tento rok stává obvodním lé-
kařem pro Roztoky a  okolí (Horoměřice, 
Úholičky, Únětice, Suchdol a  Žalov), jako 
člen výboru započal se svou ženou organi-
zační práce spojené s přípravou archeolo-
gické a národopisné sbírky pro Retrospek-
tivní zemskou výstavu v  Praze na  oslavu 
jubilea první průmyslové výstavy roku 
1791 (Jubilejní výstava zemská v  Praze 
roku 1891). Národopisná sbírka byla 
po této velkolepé akci k vidění dokonce až 
v  Petrohradě. Čeněk Rýzner v  této době 

Objevitel únětické a řivnáčské kultury

Čeněk (Vincenc) Rýzner

Dne	12.	února	uplynulo	100	let	od	úmrtí	významné	osobnosti,	obvodního	lékaře	pro	Roztoky,	Žalov	a	okolí,	nadšeného	
archeologa,	vlastivědce	a	sběratele	starožitností	Čeňka	Rýznera.		Požádali	jsme	proto	o	jeho	připomenutí	archeologa	
Středočeského	muzea	v	Roztokách	Mgr.	Petra	nového.

Pokud	se	dnes	v	archeologických	kruzích	vzpomene	jméno	Čeněk	Rýzner,	
každý	bez	zaváhání	doplní	–	únětická	kultura.	Je	to	spojení,	které	zůstane	
nesmrtelné.

Keramika únětické kultury v expozici Archevita 
Středočeského muzea v Roztokách

Čeněk Rýzner ve své ovocné zahradě
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téma měsíce

V souvislosti s touto velkou osobností na-
šeho města bychom rádi vybudovali stez-
ku, která by nesla jeho jméno a  která by 
spojovala naše město s Úněticemi, popří-
padě s  Úholičkami. Původní projekt byl 
vypracován již v roce 2001 Ateliérem Ži-
votního Prostředí Roztoky a měl vycházet 
z projektu Přemyslovský okruh Slaný–Vel-
vary–Zvoleněves–Kladno. Snahou projek-
tu byla podpora mikroregionu. Na projek-
tu se tehdy podíleli členové vedení Roztok 
i Únětic. Pravděpodobně katastrofální zá-
plavy v roce 2002 zapříčinily, že tento pro-
jekt skončil v propadlišti dějin. Cesta pro 
město ho chtěla obnovit, oprášit a pokra-
čovat v  jeho realizování již před dvěma 
roky. Uskutečnily se dvě schůzky zástupců 
obou obcí a  dohodla se úprava povrchu 
cesty mezi Úněticemi a Roztoky, ale ani ta 
nebyla provedena. Nyní začínáme znovu, 
a protože je to jeden z bodů našeho voleb-
ního programu, který je zakotven v  koa-
liční smlouvě, věřím, že se posuneme 
o něco dál.

Nedávno kulturní komise schvalovala do-
tace a granty, kde se mi dostala do rukou 
žádost o grant od spolku Art a craft Mozai-
ka na vytvoření památníku ke stému výro-

čí úmrtí Čeňka Rýznera. To mě velmi mo-
tivovalo k  oslovení představitelky spolku 
paní Štorkánové s  návrhem, aby i  památ-
ník byl součástí stezky. Slovo dalo slovo 
a od slova došlo k činům. Složily jsme tým 
ze srdcařů, fandů projektu, odborníků 
na dané téma a také ze zástupců z odboru 
životního prostředí a  znalců krajiny. Čítá 
neskutečných 12 členů a nad mapou regio-
nu bude diskutovat o  trase, doprovodné 
vegetaci a také mobiliáři, který by do kraji-
ny zapadl designem a zároveň byl odolný 
vůči vandalům i  povětrnostním vlivům. 
V  tomto duchu budou i  naše výpravy 
do terénu. Po této přípravě bychom chtěli 
příští rok, aby naše poznatky, návrhy a do-
poručení byly základem pro vypracování 
projektové dokumentace. Realizace pro-
jektu by pak probíhala etapově v  dalších 
letech. 

Pokud se nám to podaří, a  já věřím, že 
ano, bude to důstojné poděkování našemu 
předkovi a  roztockému občanu Čeňkovi 
Rýznerovi za jeho přínos v oblasti archeo-
logie.  l

disponoval také sbírkami paleontologický-
mi a mineralogickými, které později věno-
val Národnímu muzeu. Také se angažoval 
ve  Spolku mediků českých nebo Akade-
mickém čtenářském spolku v  Praze. 
V Roztokách byl členem Průmyslové bese-
dy, v protějších Klecanech členem dělnic-
kého spolku Bratrstvo. Je tedy logické, že 
v  roce 1896 stál i  při vzniku roztockého 
Sokola. 

Od roku 1882 bydleli Ryznerovi ve vlastním 
domě – vile čp. 70 v ulici dnes nesoucí Rýz-
nerovo jméno. Zde si zařídil ordinaci a s po-
mocí své ženy provozoval i lékárnu. Známá 
adresa se brzy stala dostaveníčkem mnoha 
představitelů kulturního života, mezi nimiž 
jmenujme J. Zeyera, A. Jiráska nebo bratry 
Mrštíkovy. Ve stráni nad domem jsou do-
dnes k vidění zbytky terasovité zahrady, kde 
mimo jiné aplikoval nové metody tvarování 

korun ovocných stromů nebo choval bour-
ce morušového. Životní příběh obecního 
lékaře skončil v roce 1923. Spolu s Antonií 
Rýznerovou (†4. 8. 1934) je pohřben v ro-
dinné hrobce na levohradeckém hřbitově. 

Nebyla to však pouze archeologie, 
ve které Čeněk Rýzner zanechal nesmaza-
telnou stopu. Poznatky získané výzkumem 
úspěšně šířil mezi početné posluchače, 
mezi nimiž nalezneme mnoho známých 
jmen. Přítel Mikoláš Aleš se nechal napří-
klad při malbě některých lunet (Žalov, 
Na Jizeře) situovaných ve foyer Národního 
divadla inspirovat nálezy z  pohřebiště 
na Holém vrchu. S Čeňkem Rýznerem se 
později seznámil i  začínající spisovatel 
Eduard Štorch, který na základě výzkumu 
sídliště z pozdní doby kamenné na vrchu 
Řivnáči napsal krátkou povídku Zápas 
na  hradišti (1909), později začleněnou 
do knihy s názvem U veliké řeky. A mohli 
bychom pokračovat dále. Zajímavý život 
Čeňka Rýznera inspiroval v roce 2000 ar-
cheologa Václava Matouška k sepsání diva-
delní hry Holá fakta o Holém vrchu.  l

Mgr.�Petr�Nový

Čeněk Rýzner – 100 let
Dne	12.	února	tohoto	roku	uplynulo	100	let	od	úmrtí	archeologa	Čeňka	
Rýznera,	který	působil	jako	lékař	v	Roztokách	od	roku	1866.	A	právě	tady	
v	okolní	krajině	začal	sbírat	archeologický	materiál.	V	Úněticích	zkoumal	
pohřebiště	únětické	kultury,	později	hradiště	Řivnáč	a	Levý	Hradec.	Jeho	
záznamy	o	těchto	lokalitách	jsou	považovány	za	první	řádnou	archeologickou	
zprávu.	Jeho	archeologická	sbírka	obohatila	později	i	sbírku	národního	muzea.

Čeněk Rýzner v letech aktivní archeologické činnosti

Čeněk Rýzner se ženou Antonií u svého domu v RoztokáchNákres na přestavění vily Č. Rýznera, 1878 (dnešní 
Rýznerova ulice čp. 70)

Eva�Sodomová
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

Pokusím se na pár řádcích vysvětlit rozdíl 
mezi hasičem 
n členem Hasičského záchranného sboru 
České republiky (dále jen HZS ČR) 

HZS ČR, který se nachází v ulici Mácho-
va, je bezpečnostní sbor České republiky. 
Hasiči jsou ve  služebním poměru (tuto 
činnost vykonávají jako HPP). HZS Rozto-
ky spadají pod HZS Středočeského kraje.
n členem Sboru dobrovolných hasičů 
(dále jen SDH),  
n členem Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů (dále jen JSDH).

Názvy jsou téměř shodné, ale právě jed-
no písmeno, a  to písmeno „J“, rozděluje 
tyto organizace, a to zásadně.

Rozdíly�mezi�SDH�a�JSDH�obce
zŘízení:

Sbor dobrovolných hasičů (dále jen SDH) 
je občanským sdružením působícím 
na úseku požární ochrany. Vzniká ze svo-
bodné vůle svých členů rozhodnutých se 
sdružit za určitým účelem. SDH je základ-
ní organizační jednotkou občanského 
sdružení s názvem „Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska“ (dále jen SH ČMS).

Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
obce (dále jen JSDHO) je zřízena a spravo-
vána obcí v samostatné působnosti. Zřídit 
a spravovat JSDHO je povinnost obce daná 
zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochra-
ně, v platném znění.

PRÁVní	POSTAVení:

SDH je samostatnou právnickou osobou. 
Má své vlastní IČO. Může podnikat a činit 
samostatné právní kroky.

JSDHO je zřízena obcí a  není právnic-
kou osobou. Nemá IČO a nemůže činit sa-
mostatné právní kroky.

FinAncOVÁní:

SDH má více zdrojů financování. Jsou to:
n členské příspěvky,
n dobrovolná práce členů a dalších osob,
n dary od fyzických a právnických osob,
n dědictví,
n dotace, příspěvky a další podpory od stá-
tu nebo od orgánů územně správních celků 
nebo od orgánů místní správy,
n výnosy z  hmotného, nehmotného a  fi-
nančního majetku (nájemné, úroky apod.),
n výnosy z reklamy,
n podnikatelská činnost (pořádání plesů 
apod.),
n příspěvky mezi organizačními jednotka-
mi.

SDH může své finanční zdroje užít libovol-
ně, ale vždy v souladu s posláním sdružení.

JSDHO je financována výhradně obcí. 
Tyto výdaje musí být vynaloženy pouze 
na  udržení akceschopnosti jednotky – 
na funkčnost techniky, zdravotní a odbor-
nou připravenost členů apod.

ČLenSTVí:

Členství ve  SDH je dobrovolné. Členem 
může být jak fyzická, tak právnická osoba. 
Členství je řádné (hasiči, mladí hasiči) 
a  mimořádné (podporující, kolektivní, 
čestné). Členství vzniká na  základě při-
hlášky, ustavující valné hromady sboru, 
nebo udělením čestného členství. Řádný 
člen platí členské příspěvky. Členem sboru 
může být kdokoli – muž, žena, dítě, zdravý 
i nemocný. Práva a povinnosti členů určují 
Stanovy SH ČMS odlišně podle druhu 
členství.

Členství v JSDHO je dobrovolné. Vzniká 
na základě smluvního vztahu mezi fyzickou 
osobou a obcí (např. DPP). Tyto osoby ne-
vykonávají činnost jako svoje zaměstnání.

Řízení	ČinnOSTi:

SDH je povinna řídit se Stanovami a další-
mi dokumenty SH ČMS, jehož je součástí. 
SH ČMS má orgány na  pěti úrovních – 
ústřední, krajské, okresní, okrskové a míst-
ní. V rámci stanov a právních předpisů je 
rozhodování SDH ve věcech, které se týka-
jí jen jich, zcela samostatné a vykonávají ho 
funkcionáři sboru, výbor sboru a  valná 
hromada. Princip podřízenosti mezi úrov-
němi orgánů SH ČMS se používá pouze při 
řešení společných zájmů a ve vymezených 
záležitostech.

JSDHO je řízena obcí a HZS ČR (resp. 
HZS příslušného kraje). HZS kraje řídí 
po  odborné stránce výkon služby v  jed-
notkách požární ochrany. Pro činnost jed-
notek PO  jsou stanovovány metodické 
pokyny.

MAJeTeK:

SDH má vlastní majetek, který získal v mi-
nulosti nebo jej získává současnou činnos-
tí. Může s ním volně disponovat.

JSDHO nemá vlastní majetek a pro zása-
hovou činnosti používá majetek ve  vlast-
nictví zřizovatele – tedy majetek obce.

KVALiFiKAce:

Členem SDH může být kdokoli. Každý 
řádný člen může volit a být zvolen do funk-
ce. Měl by pro její vykonávání být způsobi-
lý, ale způsobilost se nijak nezískává a ne-
prokazuje.

Členem JSDHO může být pouze osoba 
starší 18 let, zdravotně způsobilá k výkonu 
činnosti v jednotce PO a mající odbornou 
způsobilost pro výkon své funkce. Velitelé 
a  strojníci získávají odbornou způsobilost 
ve  školicích zařízeních SH ČMS nebo 
u HZS kraje. Hasiči a starší hasiči jsou ná-
sledně školeni velitelem jednotky.

POVinnOSTi	OBce:

SDH je jako občanské sdružení na  obci 
nezávislé a  platí to i  opačně. Obec může 
SDH podporovat (stejně jako sportovce, 
včelaře a jiná občanská sdružení), není to 
však její povinností. Obec nemůže SDH 
nic nařizovat.

Obec musí zřídit svou jednotku požární 
ochrany a  udržovat její akceschopnost. 
Obec dále zabezpečuje odbornou přípravu 
členů JSDHO a zabezpečuje její materiální 
a finanční potřeby.

Starosta jmenuje a odvolává velitele jed-
notky. Před jmenováním nebo odvoláním 
se k  těmto krokům vyjadřuje HZS kraje 
(vyjadřuje se ke způsobilosti konkrétní fy-
zické osoby pro vykonávání funkce). Sta-
rosta při těchto krocích také přihlíží k ná-
vrhu občanského sdružení působícího 
na úseku požární ochrany. Jde o jediný le-
gislativní vztah SDH a JSDHO. 

Starosta vůbec nemusí zřídit svou jed-
notku z  členů SDH (vč. jejího velitele). 
Může ji postavit např. z  fotbalistů nebo 
z  obecních zaměstnanců, pokud splní zá-
konem stanovené podmínky.

zÁVěReM:

Člen JSDH nemusí být členem SDH a na-
opak.

STATiSTiKA	ROKU	2022	JSDH		
ROzTOKY

n Počet členů: 21
n Počet výjezdů: 44
n Nejdelší zásah:
1. června 2022, krátce po sedmé hodině ve-
čer, vyjížděly všechny záchranné složky 
do ulice Nádražní v Roztokách, kde byl na-
hlášen požár v objektu Domova Alzheimer.

Pro JSDH trval zásah 31 hod. a na místě 
zásahu se postupně vystřídalo 14 členů.

Po celou dobu, od zpozorování požáru, 
do pozdních nočních hodin, vypomáhaly 
na  místě bezmála desítky dobrovolníků. 
Tímto bych chtěl za  jejich počin poděko-
vat.  l

S hasičským pozdravem „ohni zmar“
René�Šmíd

														velitel	JSDH	Roztoky

Ve městě máme tři různé organizace hasičů
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ŽIVoT VE MĚSTĚ

O sboru dobrovolných hasičů Roztoky, re-
spektive o  jejich založení, minulosti a vý-
znamu, bylo již v Odrazu napsáno mnoho. 
Ale nyní bych se ráda vyjádřila k našemu 
poselství. Tak jako kdysi naši předchozí 
členové SDH chtěli předat dál tzv. pomysl-
nou pochodeň pro fungování SDH Rozto-
ky, což učinili v  podobě darovaného po-
zemku, z  jehož prodeje byla financována 
dosavadní stavba polyfunkčního domu 
na Masarykově ulici, tak i my v tomto du-
chu chceme pokračovat. Právě výstavba 
této budovy by měla být odkazem pro bu-

doucí generace SDH a zároveň sídlem pro 
dvě složky IZS, a  to ZZS Středočeského 
kraje a JSDH Roztoky (stanoviště záchran-
ky a  jednotky dobrovolných hasičů). 
V průběhu stavby se několikrát zvedly ceny 
materiálů a náš původní finanční rozpočet 
na  dostavbu polyfunkčního domu přestal 
být reálný. Tím se stavba pozastavila a pro-
bíhaly v ní pouze práce, které nevyžadova-
ly velké náklady. Jelikož jsme spolek 
(SDH), tudíž bez finančních příjmů, získat 
jakoukoli bankovní půjčku je velmi těžké. 
Přesto jednáme dál. Vedení města Roztoky 

nám nabídlo řešení, které mělo zajistit sta-
vební dokončení sídla pro ZZS, ale bylo 
pro členy SDH nepřípustné. Finanční po-
moc měla jeden háček. A to prodej nemalé 
části polyfunkčního domu městu, podle 
městem zadaného odhadu nemovitosti.

Samozřejmě že by to byly rychle získané 
finance a my bychom měli být možná ve-
dení města za tuto nabídku vděčni, ale zni-
čilo by to právě tu myšlenku, předat něco 
dál. V  tomto případě je citát ,,Majetek je 
propůjčen od budoucích generací“ nabíle-
dni. Dalším obrovským argumentem, proč 
městu část budovy neprodat, je, že málo-
kdo si dokáže představit ten neskutečný 
počet hodin práce, kterou tam někteří čle-
nové SDH po sobě zanechali. A to pocho-
pitelně bez nároku na  finanční odměnu. 
Pravidelné brigády se správným zápalem 
a úmyslem pro dobrou věc přinesly výsle-
dek v podobě, byť ne zcela dostavěné, ale 
i  tak monstrózní budovy. Výstavba sídla 
pro ZZS Středočeského kraje je pro nás 
momentálně nejen závazkem, který musí-
me pro občany města Roztoky a pro členy 
posádek ZZS splnit, ale také velkým přá-
ním.

  l

Simona�Mádlová
starostka	sboru	SDH

Děti ze Základní školy Zdenky 
Braunerové, rozdělené do  ma-
lých týmů, za  pomoci svých 
učitelů Marie Jelínkové Ťupové, 
Tomáše Treichela a  lektorky 
Kláry Břicháčkové natáčejí své 
příbuzné a  sousedy se zajíma-
vými osobními příběhy. 

Projektu se věnovaly od září: 
učily se, jak vést rozhovor, se-
znamovaly se s  historickými 
okolnostmi, které ovlivnily živo-
ty jejich pamětníků, pracovaly 
s technikou, a nakonec natočený 
materiál zpracovaly do reportá-
že, životopisu a prezentace, kte-
rou předvedou na  závěrečné 
slavnosti. Letos se svými dikta-
fony navštívily učitele z  VŠE 

a  odborníka na  melioraci Jana 
Berana, skauta a  provozovatele 
autoservisu a autobazaru Anto-
nína Čermáka, bývalého zástup-
ce ředitele místní základní školy 
Václava Majera a  geotechnika 
Martina Tocháčka.

Na podvečerní program zve-
me všechny, které zajímá histo-
rie, děti, které by se v budoucnu 
chtěly projektu zúčastnit, i  ty 
naše sousedy, kteří by svůj pří-
běh chtěli dětem v  budoucnu 
vyprávět. Výsledky práce na-
šich žáků najdete na  pribehy-
nasichsousedu.cz.

  l

Alena�Theodora�Dvořáková
	místní	koordinátorka

Jak stavíme záchranku

Druhý ročník Příběhů našich  
sousedů v Roztokách
Po	roce,	skoro	na	den	přesně,	ve	čtvrtek	
23.	února	2023,	se	bude	od	17	hodin	konat	
v	hotelu	Academic	slavnostní	prezentace	
projektu	Příběhy	našich	sousedů.	Jedná	se	
o	druhý	ročník	tohoto	projektu	organizace	
Post	Bellum	v	Roztokách.	



Jízdní řád linek 340, 350 a 954 od 13.02.2023 (zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo)

0 28* 0 28* 0 02 40* 0 02 40*
1 43* 1 43* 1 54* 1 54*
2 2 2 2
3 3 3 3
4 50* 4 4 4
5 20* 50* 5 5 02* 33* 5
6 05 20* 35* 47 59 6 03* 6 03* 18 33* 48* 47° 6 15*
7 14* 24* 29 50* 7 38* 7 00 13 14° 28* 38* 39° 43 7 50*
8 01 14 29 50* 8 08 38* 8 04* 15 28 34° 43 8 21 51*
9 01 21 50* 9 08 38* 9 04* 15 35 9 21 51*

10 16 50* 10 08 38* 10 04* 04° 30 10 21 51*
11 16 50* 11 08 38* 11 04* 30 11 21 51*
12 16 50* 12 08 38* 12 01° 04* 30 12 21 51*
13 05 20 35* 50 13 08 38* 13 04* 04° 19 34 49* 13 21 51*
14 05* 15 25 35* 42 50 58 14 08 38* 14 04 04° 19* 29 39 49* 56 14 21 51*
15 05* 13 20 28 35* 43 50 58 15 08 38* 15 04 04° 12 19* 27 34 42 49* 57 15 21 51*
16 05* 13 20 28 35* 43 50 58 16 08 38* 16 04 04° 12 19* 27 34 42 49* 57 16 21 51*
17 05* 13 20 28 35* 43 50 58 17 08 38* 17 04 04° 12 19* 27 34 42 49* 57 17 21 51*
18 05* 13 20 28 35* 47 59 18 08 38* 18 04 04° 12 19* 27 34 41 49* 18 21 51*
19 11 23 35* 48 19 08 38* 19 00 04° 12 24 36 49* 19 21 51*
20 05 20 35* 20 08 38* 20 01 04° 18 33 49* 20 21 51*
21 05 35* 21 08 38* 21 03° 17 49* 21 17 50*
22 20 22 20 22 32 22 32
23 08* 50 23 08* 50 23 20* 23 20*

Poznámky: autobusy označené * nezajíždějí na Přemyslovskou Poznámky: autobusy označené * a ° nezajíždějí na Přemyslovskou

0 0 07 0 0 06
1 13 1 13 1 12 1 12
2 2 2 2
3 3 3 3
4 20 45 4 4 19 44 4
5 11 28 41 51 5 25 5 09 26 39 49 59 5 24
6 01 11 19 27 35 41 42 49 57 6 6 09 17 25 33 39 40 47 55 59 6
7 01 03 08 13 18 23 25 31 40 47 52 7 06 34 7 01 06 11 16 21 23 29 38 45 50 58 7 04 32
8 00 07 12 22 32 44 59 8 06 37 8 05 10 20 30 42 57 8 04 35
9 12 32 52 9 06 37 9 10 30 50 9 04 35

10 12 47 10 06 37 10 10 45 10 04 35
11 12 47 11 06 37 11 10 45 11 04 35
12 12 47 12 06 37 12 10 45 12 04 35
13 12 35 55 13 06 37 13 10 33 53 13 04 35
14 12 30 45 52 14 06 37 14 10 28 43 50 14 04 35
15 05 15 22 30 37 45 52 15 06 37 15 03 13 20 28 35 43 50 58 15 04 35
16 00 07 15 22 30 38 45 52 16 06 37 16 05 13 20 28 36 43 50 58 16 04 35
17 00 07 15 22 30 37 45 52 17 06 37 17 05 14 20 28 35 43 50 58 17 04 35
18 00 07 17 27 37 52 18 06 37 18 05 15 25 35 50 18 04 35
19 06 26 46 19 06 37 19 04 24 44 19 04 35
20 06 37 20 06 37 20 04 35 20 04 35
21 04 36 21 04 36 21 03 34 21 03 34
22 24 22 09 22 23 22 08
23 11 39 23 11 23 09 38 23 09

0 0 05 0 0
1 11 1 11 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 18 43 4 4 4
5 08 24 38 47 57 5 23 5 22 45 55 5
6 08 15 23 31 38 38 45 53 58 59 6 6 13 21 29 36 43 51 57 6
7 04 09 14 19 21 27 36 43 48 56 7 03 30 7 02 07 12 17 25 34 46 54 7 28
8 03 08 18 28 40 55 8 03 33 8 01 16 26 38 53 8 31
9 08 28 48 9 03 33 9 26 46 9 31

10 08 43 10 03 33 10 41 10 31
11 08 43 11 03 33 11 41 11 31
12 08 43 12 03 33 12 41 12 31
13 08 31 51 13 03 33 13 29 49 13 31
14 08 26 41 48 14 03 33 14 24 39 59 14 31
15 01 11 18 26 33 41 48 56 15 03 33 15 09 24 31 39 54 15 31
16 03 11 18 26 34 41 48 56 16 03 33 16 01 09 24 32 39 54 16 31
17 03 11 18 26 33 41 48 56 17 03 33 17 01 09 24 31 39 46 54 17 31
18 03 13 23 33 48 18 03 33 18 11 21 31 46 18 31
19 03 22 42 19 03 33 19 20 40 19 31
20 03 33 20 03 33 20 31 20 31
21 02 33 21 02 33 21 31 21 31
22 22 22 07 22 22
23 08 37 23 08 23 06 23 06

Jízdní řád linky 359 ze zastávky Roztoky, Masarykova
Pouze všední den 6 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Směr Roztoky, Bělina (nádraží): 30 50 28 12 42 42 47 42 12 12 12 12 12 43 43 43
Směr Suchdol/ Únětice (*jede do Lidlu): 17 42 37* 07 04 07 07* 07 07 07 07 07 07 06

so+ne

so+ne so+nepondělí - pátek

Roztoky, Tyršovo nám. - Dejvická

Roztoky, rozcestí Žalov - Dejvická Roztoky, Levý Hradec - Dejvická

pondělí - pátek

so+ne so+ne

so+ne

Dejvická - Roztoky (bus v 01:43 jede ze zastávky Vítězné nám.) Roztoky, nádraží - horní Roztoky včetně 359 (°)

Roztoky, U rybníčku - Dejvická 

pondělí - pátek

pondělí - pátek pondělí - pátek

pondělí - pátek
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I  u  nás v  Roztokách stále více 
vnímám a registruji, jak rodiny 
marně shánějí pečovatele 
ke  svým blízkým. Obracejí se 
na  mne, a  ne vždy jim mohu 
pomoci. Máme pečovatelskou 
službu nyní již se třemi pečova-
telkami, fungují zde i  jiné ne-
ziskové organizace, jejichž pe-
čovatelky a  zdravotní sestry 
obstarávají roztocké klienty, 
a  přesto nemůžeme uspokojit 
specifické a individuální potře-
by všech. Potřebujeme jich zde 
více! Proto vítám počin Lexiku, 
který od  dubna přímo u  nás 
„doma“ nabízí akreditovaný re-
kvalifikační kurz pro pečova-
telky/pečovatele.

Je to příležitost jak pro měs-
to, tak i pro ty, kteří hledají no-
vou práci a  nové uplatnění. Je 
to investice do  budoucnosti! 
Neváhejte, veškeré znalosti, 
které v kurzu získáte, rozhodně 
zúročíte. Dříve nebo později.

Zájemci, kterým péče o dru-
hé není cizí, mají v  sobě cit 
a lásku a chtějí pomáhat, po ab-
solvování kurzu získají profes-
ní kvalifikaci a  tuto práci mo-
hou pak vykonávat nejen 
v  různých sociálních zaříze-
ních, neziskových organiza-
cích, ale i  přímo samostatně 
na živnostenský list.

Paní Lence Červenkové, ře-
ditelce vzdělávacího centra Le-
xik, jsem položila hned několik 
otázek, které považuji za důle-
žité zodpovědět:

Mohu absolvovat kurz, když 
mám jen základní vzdělání 
nebo vyučení? 

Ano, kurz mohou absolvovat 
všichni, kdo dosáhli alespoň 
základního vzdělání.

Jak vypadá závěrečná zkouš-
ka? 
Písemný test má padesát otázek 
s variantami ABC a pro úspěš-
né složení je třeba 80 procent 
správně zodpovězených otá-
zek. Zkouška probíhá osobně 
v jeden den v Lexiku. Ústní část 
zkoušky je pohovorem nad vy-
losovaným tématem. Pokud 
účastník nehovoří samostatně, 
pak se komise doptává, studen-
ti se nemusí stresovat.

Mohu pracovat v dětských do-
movech? Kde všude najdu 
uplatnění?  
Pracovník v sociálních službách 
najde své uplatnění v  mnoha 
oblastech, jako je osobní asis-
tence, v  pečovatelské službě, 
v  tísňové péči, doprovázejících 
a  předčitatelských službách, 
podpoře samostatného bydlení, 
odlehčovacích centrech, cent-
rech denních služeb, denních 
stacionářích, týdenních stacio-
nářích, domovech pro osoby se 
zdravotním postižením, domo-
vech pro seniory, domovech se 
zvláštním režimem, chráněném 
bydlení, domovech na půli ces-
ty, zařízeních pro krizovou po-
moc, nízkoprahových denních 
centrech, nízkoprahových zaří-
zeních pro děti a mládež, nocle-
hárnách, terapeutických komu-
nitách, sociálně terapeutických 
dílnách, rané péči, intervenč-
ních centrech nebo centrech 
duševního zdraví. 

Pracovník v  sociálních služ-
bách NENÍ sociálním pracov-

níkem – tedy pozor na případ-
nou záměnu, sociální pracovník 
musí mít vysokoškolské vzdělá-
ní v  daném oboru. Absolventi 
kurzu mohou své znalosti 
uplatnit také ve školských a vý-
chovných zařízeních, zde ov-
šem záleží na rozhodnutí ředi-
tele. Opět bych upozornila 
na  možnou záměnu s  pedago-
gickým pracovníkem, nejedná 
se ani o vychovatele či pedago-
ga volného času. Zkrátka pra-
covník v sociálních službách je 
člověk, který pečuje o druhé.

Jaká je nutná účast na online 
vysílání pro absolvování kur-
zu?
Pro absolvování kurzu je potře-
ba alespoň osmdesát procent 
účasti.

Mohu být na úřadě práce jen 
jako uchazeč o  zaměstnání 
a ještě pracovat? 

Posouzení je na rozhodnutí da-
ného pracoviště úřadu práce. 
Obecně je ze strany úřadu prá-
ce nutná evidence mezi zájemci 
o  zaměstnání a  aktivní zájem 
o  řešení své situace. Jedná se 
totiž o  rekvalifikaci zvolenou, 
kterou nemusí úřad práce vždy 
schválit, ale ještě jsem se s od-
mítnutím nesetkala. 

Další podrobnosti o kurzu se 
dozvíte: e-mail: info@lexik.cz, 
tel. +420 739 035 000, 
www.lexik.cz

  l

Pečovatelka? Pečovatel? Výzva i příležitost!
Tito	lidé	jsou	stále	více	vyhledávaní	
a	potřební,	přesto	je	jich	stále	málo.	Minulost	
je	nedocenila	ani	společensky,	ani	finančně.	
Společenský	kredit	pečovatelů	však	stoupá,	
a	tím	i	jejich	finanční	ohodnocení.	nezbývá	
totiž	nic	jiného.	naše	společnost	stárne	
a	rodiny	péči	o	své	blízké	samy	nezvládají	
a	potřebují	pomoc.	A	nakonec	se	nejedná	
jen	o	pomoc	seniorům,	ale	i	o	pomoc	dětem	
a	mladým	lidem	různě	handicapovaným.

Vladimíra�Drdová
zastupitelka

ů

www.lexik.cz 733 643 642

Absolvent kurzu může:
• poskytovat přímou péči o osoby v 

ambulantních nebo pobytových zařízeních
• vykonávat pečovatelskou činnost v   

domácnosti 
• zřídit si živnostenský list 
• nechat si proplatit kurz přes úřad práce.
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Chytře�na�chytrý�telefon
Technika vládne světem a  my, ač neradi, 
jsme nuceni i ve vyšším věku učit se stále 
novým věcem, abychom ještě vůbec světu 
rozuměli a mohli v něm tzv. přežít. Komu-
nikovat a být soběstačnými. Mnozí se tomu 
do  poslední chvíle zuby nehty bráníme, 
protože se bojíme, že to nezvládneme, jiní 
tomu naopak jdeme vstříc a bereme to jako 
velké dobrodružství. Nicméně ne vždy si se 
vším víme rady sami.

Proto jsme využili nabídky neziskové 
organizace Moudrá sovička a  uspořádali 
jsme pro naše seniory 65+ čtyřhodinový 
kurz Jak na  tablet a  chytrý telefon. Mě 
osobně překvapil velký zájem, a  nakonec 
jsme v jeden den uspořádali hned dva kur-
zy. Lektor Lukáš Staněk, ke  kterému se 
v odpoledním kurzu připojily i naše dob-
rovolnice DOFE Katka Benešová a Maruš-
ka Kubíčková, přesvědčili všechny přítom-
né, že naučit se s chytrým telefonem není 
zase taková věda. Skvělý výklad, trpělivé 
vysvětlení a individuální přístup ke každé-
mu. Brožura, kde je krok po kroku a jasně 
popsáno, jak s telefonem pracovat. U kaž-
dé kapitoly místo na  vlastní poznámky. 
Úsměvy, humor, bábovka a  dobrá káva. 
Všichni přítomní odcházeli nadšeni a  již 
dnes jim mohu slíbit, že bude pokračování 
tohoto základního kurzu, kde si nabyté vě-
domosti zopakujeme a  budeme se učit 
pracovat s dalšími aplikacemi, které nám 
mohou usnadnit a zpříjemnit život.

Pro další nové zájemce či ty, kteří před 
kurzem onemocněli, máme již připraven 
nový termín kurzu pro začátečníky ve čtvr-
tek 9. 3. 2023. Opět budeme mít dvě skupi-
ny: od 8.30 do 12.30 a od 14.00 do 18.00.  
Neváhejte a  hlaste se. Stojí to opravdu 
za to.

Tanec�pro�radost
Od září se obnovila další aktivita pro člen-
ky SPCCH – Tanec pro radost. Každé pon-
dělí v  dopoledních hodinách se schází 
v sále ZUŠ skupina deseti dam, které rády 
tančí. Tanec si můžete užít i bez tanečního 
partnera. Lekce, pod vedením Lenky Šve-
cové, nejprve začíná uvolněním a prohřá-
tím jednotlivých svalových skupin. Jedno-
duchým cvičením při hudbě si srovnáme 
celé tělo. Potom nás čeká nejkrásnější část, 
tančíme např. cha-chu, jive, salsu v úpravě 
pro sólo ženy. Během kurzu se věnujeme 
latinskoamerickým tancům a učíme se růz-
né krokové variace. Na  závěr je součástí 
lekce ještě lehké posilování a  zklidnění. 
Na taneční hodiny se moc těšíme, za rytmů 
latiny nás vrací do doby tanečních. Při tan-
ci se soustředíme jen samy na sebe, své tělo 
a hudbu. Je nám dobře a máme radost z po-
hybu.

Pétanque�–�naše�členky�
stále�v�akci�a�vítězí!
Když jsme na  členské chůzi v  roce 2019 
s  Petrem Fuksou, mezinárodním trené-
rem, představovali našim členům sport, 
který může hrát téměř každý, byla naše jen 
myšlenka, že by se to mohlo líbit, a myš-
lenka, že pétanquové hřiště by mohlo být 
u Domu s pečovatelskou službou na trav-
natém prostranství. Přesvědčili jsme vede-
ní města, že je to dobrá aktivita pro naše 
seniory. Město naši myšlenku podpořilo 
a  postavilo pétanquové hřiště. Pravidelně 
začalo trénovat pár jedinců a za chvíli jed-
na dráha pro hráče nestačila, a tak pro pé-
tanquové nadšence bylo hřiště rozšířeno 

SPCCH – Pořád se něco děje    

Jak na chytrý telefon

Pétanque – vítězný reprezentační tým

Tanečnice při vánočním posezení
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ještě o  jednu dráhu. Chuť našich hráček 
pravidelně a  pilně trénovat je podpořena 
skvělým vedením našeho usměvavého, ale 
přísného trenéra Petra Fuksy. Výsledkem 
je 1. místo našich reprezentantek v katego-
rii B v UBULIZE. Milé dámy, blahopřeje-
me, jste skvělé!

Úterní�klub�pletení�
–�Knit�&�talk
Pletení není jen záležitostí „starších a po-
kročilých“ a osamělých večerů. Je to prá-
vě naopak, je vhodné pro každý věk, po-
hlaví i gender. Pletení spojuje, pletení je 
radost, vášeň i  relaxace. Proto se pravi-
delně scházíme, povídáme, popíjíme čaj 
a u toho pleteme nebo háčkujeme. Sdílí-
me radost z  hotových věcí, radíme si 
u nových návrhů. Začínajícím pletařkám 
rádi pomůžeme. Máme bohatou knihov-
nu krásných knížek, povědomí o  tom, 
kde sehnat nové a zajímavé návody nebo 
koupit příze.

Chcete se naučit plést, háčkovat, vyrobit 
si něco pěkného a kvalitního pro sebe nebo 
pro své blízké? Uvítáte společné „draní 
peří“? Chcete se naučit nějakou novou 
techniku nebo se podělit o radost z vlastní-
ho výrobku? Přijďte mezi nás v úterý dopo-
ledne v 10 hodin do klubovny SPCCH.
(lektorka Andrea Pištěková, 
tel. 605 252 328)

Chystáme�se�na�výlet�
do�Poslanecké�sněmovny
Naše oblíbené poznávací výlety po  vlas-
tech českých a pamětihodnostech zahájí-
me letos speciální exkurzí. Přijali jsme 

pozvání našeho bývalého pana starosty 
a  nyní poslance ve  sněmovně pana Jana 
Jakoba, který nás uvítá v  pondělí 20. 3. 
2023 v  prostorách Poslanecké sněmovny 
na  Malostranském náměstí a  osobně nás 
provede místy, která známe většinou jen 
z  televizních obrazovek, když sledujeme 
jednání a rozpravy našich poslanců. Poje-
deme speciálním autobusem přímo z Roz-
tok až na  Malostranské náměstí. Ještě 
máme pár volných míst. Kdyby měl někdo 
ještě zájem se zúčastnit, kontaktujte paní 
Jaroslavu Pařízkovou, tel. 732 217 507.

Milovníci�plavání�využívají�
bazén�na�Suchdole
Pro členy SPCCH je každý týden vyčleně-
na hodina v bazénu areálu ČZU v Suchdo-
le v pátek od 16.00 do 16.45 za zvýhodně-
nou cenu 50 Kč. Výhoda je, že bazén není 
přeplněný a v klidu si zaplavete či jen z re-
laxujete. Nutné je prokázat se průkazkou 
SPCCH s platnou známkou.

Doporučujeme…�
Nenechte�si�ujít
Společně s městem Roztoky a neziskovou 
organizací Náš slunovrat jsme pro vás při-
pravili v  úterý 21. 3. 2023 od  17 hodin 
na MÚ přednášku o pomoci seniorům (viz 
plakát v tomto Odrazu).

Klubovna�seniorů,�přezdívaná�
„Spacák“�(jako�SPCCH)
Je pro širokou veřejnost otevřena každé 
pondělí a čtvrtek od 14 do 16 hodin. Zde 
můžete získat přihlášky do naší organiza-
ce a také platit členské příspěvky. Posedět 
při kávě či čaji a popovídat si. Naše pro-
story jsou velice útulné a  přívětivé, mo-
mentálně zde můžete zhlédnout výstavu 
paličkované krajky Znamení zvěrokruhu 
našich členek Klubu paličkování. V  tyto 
hodiny se vám bude věnovat paní Marce-
la Tříšková, tel. 732 667 890.

V ostatní dny zde probíhají naše akti-
vity, které jsme zveřejnili v minulém čís-
le Odrazu a  najdete je na  našich vývěs-
kách, a ve středu již zmiňovaná Poradna 
Včera.

Rozhodně�přijďte
V úterý 14. 3. 2023 od 16.00 v sále hotelu 
Academic se koná naše Členská schůze. 
Pozvali jsme zajímavé hosty z vedení měs-
ta, sociálních služeb a neziskových organi-
zací, kteří nám sdělí, co vše se pro naše 
nejen seniory v  Roztokách dělá. Také vy 
zde můžete sdělit své potřeby a  náměty 

na vylepšení života v našem městě. Těšíme 
se na vás.

Platba�členských�
známek�na�rok�2023
Známky na rok 2023 jsou již k dispozici. 
Letos je celková částka 200 Kč (140 Kč 
tradiční roční členství + 60 Kč známka 
sjezdová – příspěvek na celostátní organi-
zaci) a uhradit je můžete v Klubu seniorů 
každé pondělí a  čtvrtek 14.00–16.00 ho-
din, dále budou k  dispozici na  Členské 
schůzi 14. 3. 2023. Další varianta je platit 
na  účet: 384470369/0800, do  zprávy pro 
příjemce napište své jméno + příspěvky 
2023. Při platbě na účet budete mít znám-
ky k  příležitostnému vyzvednutí připra-
vené na vaše jméno v Klubu seniorů.

  l

Za SPCCH Roztoky

Potřebujete�poradit?�
Máte-li	problém,	neváhejte	
se	zeptat.	Využijte	bezplatné	
poradenství	našeho	sociální-
ho	oddělení	MÚ,	společnosti	
Dementia	–	Poradna	Včera,	
která	působí	každou	středu	
v	Klubu	seniorů,	nebo	před-
sedkyně	naší	organizace	
a	předsedkyně	sociální	komi-
se	Vlaďky	Drdové.

kontakty: 
ing.	Kateřina	Lukášová,		
vedoucí	sociálního	oddělení,	
lukasova@roztoky.cz,		
tel.	734	446	118

Bc.	Jana	Kotrlová,		
sociální	pracovnice,		
Poradna	Včera,		
poradna.roztoky@dementia.cz,	
tel.	775	717	740

Bc.	Vladimíra	Drdová,		
předsedkyně	SPccH	a	so-
ciální	komise,	zastupitelka	
města,		
v.drdova@volny.cz,		
drdova@roztoky.cz,		
tel.	606	893	292.

Vladimíra�Drdová
předsedkyně

Klub pletení – koláž výrobků

fo
to
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úterý od 10:00 v klubovně Havlíčkova 713

lektorka Andrea Pištěková, tel. 605 252 328

Rádi pletete nebo háčkujete?
Chcete se naučit něco nového,

nebo se podělit o radost z tvoření?
Přijďte mezi nás 

v úterý 14. března 2023 od 16 hodin

1. Zahájení
2. Slovo mají hosté
3. Zpráva členů výboru o činnosti v roce 2022 a plán činnosti na rok 2023,
    nové a připravované akce
4. Zpráva kontrolní komise za rok 2022
5. Zpráva o hospodaření za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023
6. Usnesení
7. Diskuse (návrhy, podněty, připomínky)

Je vám 65 a více let? ZDARMA vás naučíme, jak správně ovládat tablet
nebo chytrý telefon a jak se bezpečně pohybovat na internetu.

Seminář Jak na tablet a chytrý telefon
pro nové zájemce

Kdy: 9. 3. 2023 od 8.30 do 12.30 a od 14.00 do 18.00 hod.
s přestávkami dle potřeby

Kde: Klub seniorů, Havlíčkova 713, Roztoky

Nezisková organizace Moudrá Sovička z.s. ve spolupráci
se Svazem postižených civilizačními chorobami, ZO Roztoky pořádájí:

čtyřhodinový seminář pro 12–15 nových účastníků

Svůj zájem hlaste na
tel.: +420 606 893 292
email: v.drdova@volny.cz
Kontaktní osoba: Vlaďka Drdová

Semináře pro 
seniory zdarma

Přineste si s sebou svůj (dostatečně nabitý) tablet nebo chytrý telefon.
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Libčičtí policisté a preventistka Územního 
odboru Praha venkov – ZÁPAD (oddělení 
obecné kriminality) navázali užší spolu-
práci s pracovní skupinou prevence města 
Roztoky.

Již v roce 2022 probíhala setkání pracov-
ní skupiny, jejímž členem je i zástupce stát-
ní policie.

Společná jednání pokračují i v letošním 
roce a je na nich hojně diskutováno o pre-
venci kriminality na  území města a  jsou 
navrhována i  realizována opatření proti 
kriminalitě. Jednání jsou v současné době 
zaměřena na sekundární a situační preven-
ci. Daří se však realizovat i  prevenci pri-
mární. Tato probíhá z velké části v průbě-
hu školního roku u žáků na všech budovách 
základních školy v Roztokách. Mezi téma-
ta, která jsou s  žáky probírána, patří bez-
pečnost v  silničním provozu, bezpečné 
chování doma i  venku, pravidla chování, 

odpovědnost, závislosti, drogová krimina-
lita, kyberšikana aj.  

Prevence ale musí cílit na všechny věko-
vé skupiny, proto již delší dobu probíhají 
preventivní akce formou besed, určené ši-
roké veřejnosti. Průběžně probíhá cyklus 
přednášek především pro rodiče, ale i pra-
covníky, kteří s rodinami či dětmi a dospí-
vajícími pracují. Zabývají se tématy, která 
se někdy zdají být na  první pohled mali-
cherná, ale v důsledcích závažná, a mohou 
se, bohužel, týkat každého z nás. Rozhodně 
by si rodiče tyto besedy a přednášky nemě-
li nechat ujít.

Nejbližší přednáška nás čeká ve čtvrtek 
9. 3. od 18.30 v městské knihovně a bude 
se zabývat velice aktuálním problémem 
– postcovidové deprese dětí, dospívají-
cích a mladých lidí, jejich pocitu marnos-
ti a ztracení se, zbytečnosti chodit do ško-
ly atd.

V dubnu bude například tématem bezpeč-
né chování v kyberprostoru.

Dále plánujeme zajímavou přednášku 
o  vlivu pohádek na  dětskou psychiku 
a  následně psychický a  osobnostní vývoj 
dítěte.

O  nadcházejících akcích vás budeme 
včas informovat nejen v  Odrazu a  na  so- 
ciálních sítích, ale i ve spolupráci se ZŠZB 
přes Bakaláře a s MŠ přes aplikaci Tweksee.

Nezapomínáme ani na seniory, i pro ně 
jsou připraveny preventivní přednášky 
ve  spolupráci s  policií, záchranáři a  psy-
chology.

Usilujeme o  to, aby spolupráce policie 
a  psychologů s  městem byla systematická 
a  účelná, proto uvítáme zpětné reakce 
z uskutečněných akcí, ale i návrhy pro akce 
další.

  l

Za pracovní skupinu prevence 
Bc.�Vladimíra�Drdová,

vedoucí	skupiny	a	zastupitelka
Za Policii ČR 

por.�Mgr.�et�Mgr.�Anna�Štisová,�MBA�
komisař

Spolupráce Policie ČR s městem
Pracovní	skupina	prevence	kriminality	a	rizikových	jevů	
v	Roztokách	funguje.

PŘÍSPĚVKY  PRO  SENIORY
Přednáška o pomoci seniorům

21. 3. 2023 od 17 hodin

Jak a kde si požádat o různé sociální dávky a příspěvky 
a co z nich lze čerpat. Možnost využití různých 
příspěvků od státu, které vám mohou ušetřit finance, 
nebo zajistit pohodlnější živobytí.

zasedací místnost MÚ Roztoky, nám. 5. května 2 čtvrtek 9. 3. 2023 od 18:30 

ź Jak se projevují  obtíže související s covidem a uzávěrami u dětí    

a dospívajících právě teď?

ź Zhoršení psychického zdraví u dětí, pocity marnosti a ztráty smyslu, 

deprese a úzkosti, sociální fóbie, ztráta zájmů a strach ze školy a z 

tlaku ve škole, snížená schopnost navazovat přátelství.

ź Příběhy z praxe a povídání o nich.

Lektorka: 
Mgr. Kamila Carbolová, 
psychoterapeutka 

JAK SE MÁME 

PO COVIDU?

Základní škola

Zdenky Braunerové

Vás zvou na seminář z cyklu o výchově, dětech a rodině

 
ROZTOKY
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Přistoupila ke mně a lámanou češtinou se 
zeptala:

„Prosim, matě oheň?“
Odpověděla jsem jí s  omluvou, že ne-

kouřím, tudíž oheň nemám.
Na  jejím výrazu bylo vidět zklamání 

a chtěla jít dál.
„Pojďte, tady je hospoda, tam vám určitě 

připálí,“ říkám.
„Nie, mají zakryto, něpripalí,“ snažila se 

mi vysvětlit.
„Pojďte!“ Vzala jsem ji kolem ramen 

a vstoupily jsme do hospody. Číšník oka-
mžitě vyskočil, aby nám oznámil, že je za-
vřeno. Ale když jsem mu vysvětlila, o  co 
jde, a  že hned odejdeme, vzal zapalovač 
a cizince připálil. Poděkovala a výraz v je-
jím obličeji se malinko změnil, ale ne k lep-
šímu. Ve sporém osvětlení hospody jsem si 
všimla, že má blondýnka rozmazané oči 

od pláče. Vyšly jsme ven a zeptala jsem se, 
co se jí stalo. 

V  té chvíli se jí začaly z  očí řinout slzy 
a stékaly po tvářích až na kabát. Stály jsme 
tiše proti sobě, mlha nám usedala na vlasy 
a  vytvářela na  nich zvláštní lesk. Nechala 
jsem ženu chvíli vyplakat a pak se zeptala, 
zda se mi nechce ze svého trápení vypoví-
dat. 

Ano, chtěla. Špatně česky mi vysvětlova-
la. „Mluvila jsem se svým mužem – je 
ve válce – tam na východě – mají tam hlad 
a je jim zima,“ vzlykala. „A nikdo neví, jak 
dlouho to ještě potrvá.“ 

Snažila jsem se ji povzbudit. Zeptala 
jsem se, zda má děti a kde. Ale to jsem snad 
ani neměla dělat. Blondýnka se dala opět 
do pláče a bylo vidět, že trpí. Mezi několika 
vzlyky řekla: „Mám syna – on je tam také 
a  nic o  něm nevím.“ Stála jsem tam jako 

zařezaná a nevěděla, co říci a jak ji povzbu-
dit. V  takovém případě je každá útěcha 
marná, dobře víte, že slova jako „bude dob-
ře“ či „nebojte se, oba se vám vrátí“ nemusí 
být zrovna pravdivá. 

Spontánně jsem ji objala a  chvíli jsme 
beze slov zůstaly v objetí. To bylo to jediné, 
to málo, co jsem v tuto chvíli mohla pro ni 
udělat. Odměnou mě byla tichá slova 
na mém rameni: „Vy dobrý lidi“. Moje ruka 
sjela po  jejím rameni se slovy „bude líp“ 
a nato jsme se krátce rozloučily a  rozešly, 
každá na jinou stranu. Mlha nás s opět za-
halila, jako by chtěla říci, že se mi to jenom 
zdálo. 

Nezdálo, ten večer jsem dlouho usínala. 

l

Neobvyklé setkání v neobvyklé době
Vracím	se	kvečeru	domů.	Je	šero	a	mlha,	kterou	trochu	
proráží	světlo	pouliční	lampy.	z	mlhy	se	vynořuje	postava.	
Každým	krokem	nabývá	ostřejších	rysů,	a	když	se	přiblíží	
na	pár	metrů,	rozeznávám	ženu,	blondýnku	s	nezapálenou	
cigaretou	mezi	prsty.	

SLEVA 15 % z celkové 
ceny žaluzií.

Po předložení 
tohoto inzerátu

ŽALUZIE 
• SÍTĚ PROTI HMYZU
• RO L ET Y
•  R E N OVAC E 

D Ř EV Ě NÝC H O K E N
• S E Ř Í Z E N Í  O K E N
• V ÝRO BA -  P RO D E J
• M O NTÁ Ž -  O P R AV Y

CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?

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

777 208 491 • info@har.cz
www.har.cz

inz HAR_A6 vyska_2023.indd   1 11.01.23   18:17
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Otevírací�doba�do�konce�
března:
Pondělí:		
9.00–11.00	hod.	a	13.00–16.00	hod.

Středa:		
9.00–11.00	hod.	a	13.00–17.00	hod.

1.	a	3.	sobota	v	měsíci:		
9.00–13.00	hod.

Vedle nádobí, hrnečků a skla se mírně roz-
šířil sortiment o vánoční ozdoby, kerami-
ku, sportovní vybavení, DVD s  filmy pro 
děti i  dospělé, školní potřeby, šanony 
do kanceláří i na doma, obrazy a náčiní ne-
jen do  kuchyní. Nejde vyjmenovat vše, 
přijďte a  rozhlédněte se, určitě vás něco 
osloví a neodejdete s prázdnou.

Z tabulek, které si průběžně vyplňuji, si 
dovolím sdělit, že průměrná návštěvnost 
v jednotlivých měsících byla 165 lidí, počet 
přijatých a uložených věcí se průměrně blí-
ží ke  450 kouskům a  odebíraných věcí 
od  370 do  580 kousků. Podotýkám, že 
ve výčtu nelze zahrnout drobné věci – sady 
pastelek, hračky a bábovičky na písek, vá-
noční formičky, krabice s kořenkami, pří-
bory, mističky etc.

Ve  vzorci vykazujícím celkovou hmot-
nost, která prošla buňkou, je sumární vý-
sledek 889 kg – údaj z  konce ledna 2023. 
Ale i zde není hodnota přesná… Velký ba-
zén jsem na kuchyňské váze do 10 kg ne-
zvážil a spousta věcí byla odebírána přímo 
a rovnou při přejímání a kontrole, a tak se 
do přehledu nedostaly.

Nicméně sumární výsledek ve  sloupci 
uložených věcí má hodnotu/číslo 2742 kous-
ků, není tam například vyčíslení pro sety 
a komplety (příbory, drobného náčiní v ku-
chyni, školní potřeby...).

Vedle jednotlivců s  pravidelnějšími ná-
vštěvami a  začínající klientely chodí také 
návštěvníci s určitými zájmy a s vyhraně-
ným přehledem. Lidé chodí pro výtvarno 
(malé kalíšky na  tuš), drobnou zdobnou 
keramiku (místo trpaslíků do  zahrádek), 
hračky nebo stavebnice (děti si perfektně 
a  cíleně umí vybírat). Občas návštěvníci 
odcházejí i  s  něčím, co je zrovna v  polici 
příjemně osloví a zaujme, i když se původ-
ně šli jenom kouknout. Už se také vybavila 
jedna skoro kompletní kuchyně pro rodinu 
z  Ukrajiny a  školní cvičná kuchyňka pro 
Velké Přílepy.

Zde je pár věcí, které třeba nebyly pů-
vodně přímo specifikovány na přehledech, 
ale prošly policí a byly s úspěchem odebrá-
ny: chytré hodinky se specifickými funkce-
mi pro fitko a  osobní trénink (Suunto), 
turistická navigace Garmin Venture včetně 

instalačního CD, puzzle 1000 ks, sada foto-
rámečků, taška diplomatka, retro vánoční 
ozdoby…

Naopak s  politováním stále musím od-
mítat elektrospotřebiče jak do kuchyní, tak 
i  AV techniku pro poslech či zobrazení – 
přehrávače, minivěže, monitory a počítače. 
Jednak pro odpovědnost na  revizi 230 V, 
ale i z hlediska úložného prostoru.

Přijďte, třeba se jen potěšit pohledem 
na pěkné a zajímavé věci, které naši spolu-
občané předali pro návrat do života a k dal-
šímu užitku, anebo jen na pěknou chvilku 
pohledem na  ně pookřát. V  šuplíku pod 
oknem lze dostat i tašku a balicí papír pro 
přepravu domů.

  l

Těším se na vaši návštěvu!
S úctou 

L.�Hůlka

Nevyhazujte – přivezte!
Rád	bych	vám	napsal	několik	slov	o	buňce	ve	sběrném	dvoře	
TS,	skýtající	možnost	něco	získat	a	také	třeba	něco	předat/
poskytnout,	aniž	by	se	to	muselo	likvidovat	nebo	aby	vám	to	
doma	překáželo.

Blahopřání�k�životnímu�jubileu�paní�Heleně�Kantorové�
Dne	5.	února	oslavila	své	
životní	jubileum	paní	
Helena	Kantorová,	žena,	
která	je	duší	Roztok.	
Obětavá	a	stále	v	plném	
nasazení.	Pečuje	o	naše	
seniory.	Pracuje	jako	
pastorační	asistentka	
v	Husově	sboru	církve	
československé	husit-
ské.	Stará	se,	pomáhá,	
zajímá	se,	věnuje	svůj	
čas,	nakoupí,	doprovodí	
a	doveze	k	lékaři,	volá	
osamoceným,	aby	se	
necítili	opuštění.	Vede	Křesťanskou	
kavárnu,	kde	se	scházejí	dříve	narození,	
aby	si	popovídali,	sdělili	svá	trápení,	ale	
také	sdíleli	své	radosti	a	hezké	chvíle.	
Společně	si	zazpívali	a	potěšili	se.	Všem	
dodává	chuť	a	sílu	do	života.	Málokdo	
dnes	ví,	že	tato	stále	nádherná	žena	
je	slavná	zpěvačka	krásného	a	cha-
rismatického	hlasu	Helena	Arnetová	
Kantorová,	členka	věhlasné	skupiny	
c&K	Vocal,	která	mimo	jiné	účinkovala	
i	v	Semaforu	ve	známém	a	slavném	
zpracování	erbenovy	Kytice.	

Má	být	na	co	pyšná,	
a	přesto	nebo	právě	
proto	zůstává	pokorná	
a	váží	si	maličkostí,	krás-
ných	okamžiků	a	drob-
ných	radostí,	které	život	
přináší.	Sama	ví,	že	život	
není	jednoduchý,	a	tak	
pomáhá	a	je	tam,	kde	je	
potřeba.	Kéž	by	tako-
vých	lidí	bylo	více.

Milá	Helenko,	moc	si	tě	
vážíme	a	máme	tě	rádi,	
přejeme	ti	mnoho	sil,	

radosti	a	rodinného	štěstí	s	vnučkou,	
kterou	tak	miluješ	a	která	ti	dává	sílu	
a	energii	stále	pomáhat	a	rozdávat	se	
druhým.	 l

Děkujeme	ti	za	město	Roztoky.	
Jaroslav�Drda,�starosta�

Vladimíra�Drdová,�zastupitelka

A	také	osobně	za	nás	oba,	protože	jsi	
Jardu	odvedla	k	oltáři	místo	jeho	ma-
minky,	která	už	nebyla	mezi	námi.

Vlaďka�a�Jaroslav�Drdovi�

Blahopřání!��
Maminka,	babička,	prababička	
a	zasloužilá	vedoucí	roztocké	
drogerie	v	letech	1955	až	1987,	
paní	Marie	Klíčová,	oslavila	své	
90.	narozeniny.	Přejeme	všech-
no	nejlepší!		 l

Tomáš�Kult
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KULTURA

KULTURNÍ�KALENDÁRIUM�–�ÚNOR–BřEZEN
4.	11.	2022	–	
19.	3.	2023 Výstava	Hollar	–	napříč	generacemi Středočeské	muzeum,		

Roztoky

25.	11.	2022	–		
19.	2.	2023 Historické	vánoční	ozdoby	ze	sbírky	Jitky	Mrkosové Středočeské	muzeum,		

Roztoky

25.	2.
So

Skautský	ples,	předprodej	Dary	přírody.		
Od	19.00	hod.	

zŠ	Žalov,	tělocvična,		
zaorálkova	1300

1.	3.
St

cyklus	přednášek	–	zdraví,	vzhled,	energie	–	o	propojení	zdravé	
výživy	a	dobré	psychické	pohody.	Od	18.15	hod.	
8.	3.,	15.	3.	a	29.	3.;	www.lexik.cz

Lexik,	Obránců	míru	2348,	
Roztoky

2.	3.
Čt

Pradávná	ozvěna	od	Markéty	Kotkové	–	vernisáž	výstavy.		
Od	18.00	hod. Vratislavka	café,	Kroupka

9.	3.
Čt

Koncert	Sáry	Lagové	–	textařky	a	písničkářky.		
Od	19.00	hod. Vratislavka	café,	Kroupka

9.	3.
Čt

Jak	na	tablet	a	chytrý	telefon	–	seminář	pro	seniory.		
Od	8.30	do	12.30	hod.	a	od	14.00	do	18.00	hod.

Klub	seniorů,	Havlíčkova	713,	
Roztoky

21.	3.
Út

Příspěvky	pro	seniory	–	přednáška	o	pomoci	seniorům.	
Od	17.00	hod.

zasedací	místnost		
MÚ	Roztoky,	nám.	5.	května	2

23.	3.
Čt

O	lásce	s	paní	Hegerovou	–	o	ženě	i	o	ženách,	o	lásce	i	o	láskách,	
slovem	i	hudbou.	Od	17.	hod. Hotel	Academic,	Roztoky

29.	3.	–	1.	4. Jeden	svět	Roztoky	–	festival	dokumentárních	filmů	o	lidských	
právech

Hotel	Academic,	Středočeské	
muzeum,	Vratislavka	café	

BeLeTRie

Cowan-Erskine, B., Panství 
Loch Down
Davis, B., Poslední měsíční 
dívka 
Jacobi, Ch., Parfumerie Douglas 
– vznik rodinného impéria 
Steinlechner, T., Tanečnice 
z Moulin Rouge

DeTeKTiVKY

Deaver, J., Sběratel kůží 
Kirk, D., Království z kostí 
Mola, C., Obřad
Shepherd, C., Vražda s nápově-
dou 
Theroin, J., Hlasy kostí 

PRO	DěTi	A	MLÁDeŽ

Griffiths, A., Ztřeštěný dům 
na stromě – 117pater 
Chamblain, J., Jasmína lovkyně 
záhad 
Murray, S., Sirotci přílivu
Pikley, D.,  Superkotě a komik-
sová škola 

nAUČnÁ	

Kirsch, J., Makramé závěsné 
dekorace 
Northrup, K., Dělej méně 
Šonka, M., Můj let do nebes 

KOUzeLné	ČTení	

Angličtina pro samouky I. a II. 
Barg Mates 
Biblické příběhy 
Parta Pac 

Knihy můžete kdykoli vracet 
do  návratového boxu vedle 
vstupních dveří knihovny.

Nejnovější informace můžete 
zjistit na webu 
knihovna.roztoky.cz 
a facebook.com/MKRoztoky 

  l

Za městskou knihovnu 
Tereza�Náhlovská

Městská knihovna informuje
nabízíme	vám	výběr	z	novinek	zapsaných	do	fondu	
městské	knihovny	během	měsíce	ledna.

O ženě i o ženách, o lásce i o láskách, slovem i hudbou.
Básník a moderátor Českého rozhlasu František Novotný, šansoniérka Eva Kriz, klavírista Milan Dvořák

O LÁSCE S PANÍ 

HEGEROVOU 

O ženě i o ženách, o lásce i o láskách, slovem i hudbou.

Básník a moderátor Českého rozhlasu František Novotný, 
šansoniérka Eva Kriz, klavírista Milan Dvořák

23.3. 2023 od 17:00 
v hotelu Academic

Pořádá město Roztoky,
záštitu převzal starosta města
Mgr. Jaroslav Drda

vstup pro seniory zdarma, 
ostatní 100 Kč
 rezervace vstupenek nutná: 
Vlaďka Drdová, 606 893 292
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KULTUrA

Největší festival dokumentárních filmů 
o  lidských právech na  celém světě Jeden 
svět již 25 let na jaře přináší do kin desítky 
dokumentárních filmů. Otevírá příběhy 
lidí z různých koutů planety i důležitá té-
mata z oblasti lidských práv, jako například 
život v nedemokratických režimech, váleč-
né konflikty nebo nejrůznější sociální, me-
diální či environmentální otázky. Hlavní 
téma pro tento rok, kdy se festival poprvé 
uskuteční také v  Roztokách, bude Cena 
bezpečí. 

„Každý člověk potřebuje mít místo, kde se 
necítí být nikým ani ničím ohrožován. Jenže 
ve světě, kterým otřásá jedna krize za dru-
hou, je jistot stále méně. Bezpečí totiž není 
samozřejmost. Musíme za  něj platit různé 
ceny. Jako jedinci, jako společnost, jako ná-
rody. Co všechno jsme pro to ochotni udělat? 
Můžeme obětovat kus svých jistot, aby byl 
zabezpečený někdo jiný? Spoléháme na au-
tority, že se o nás postarají? Nebo můžeme 
věřit jen sami sobě? Festival Jeden svět ne-
přichází s  jasnou definicí nebo návodem, 
jak má tato jistota vypadat. O tom všem se 
chce se svými diváky a  divačkami bavit 
a vyvolat diskuse. Co je to vlastně bezpečí? 
A jaká je jeho cena?“ uvádějí tvůrci a tvůr-
kyně festivalu Jeden svět.

Od pondělí 27. do pátku 31. 3. se bude-
me během moderovaných dopoledních 
projekcí setkávat s žáky a žákyněmi. Těší-
me se z velkého zájmu místních i přespol-
ních. Pokud budete mít zájem zapojit i vaši 

třídu, ozvěte se nám na  e-mail uvedený 
níže – máme volná poslední místa.

Ve  středu 29. 3. pak zahájíme festival 
i pro veřejnost večerní projekcí s debatou 
a  kulturním překvapením. Máme se 
opravdu na co těšit. Čtvrtek, pátek a sobota 
se pak ponesou ve  festivalovém duchu. 

Bude na  výběr z  různých projekcí během 
dne i navečer. V sobotu večer pak vše slav-
nostně zakončíme a lehce oslavíme.

Máme radost, že projekce budou hostit 
tři skvělé roztocké lokality: Hotel Acade-
mic, Středočeské muzeum v  Roztokách 
u  Prahy a  Vratislavka café. Všem třem 
děkujeme, spolupráce s vámi je skvělá. 

Pokud byste se i vy chtěli stát součástí za-
čátku nové tradice, můžete se zapojit a při-
spět na první ročník prostřednictvím prá-
vě běžící kampaně „Nastartujme společně 
festival Jeden svět v Roztokách“ na platfor-
mě darujme.cz. Zbývá už jen 10 dní, kdy 
každý dar až do  celkové výše 20  000 Kč 
zdvojnásobí příspěvkem Nadace Via. Na-
daci i všem dárcům srdečně děkujeme. 

Pomoc uvítáme v  následujících týdnech 
i  během festivalu. Zájemci, kteří by nás 
chtěli podpořit jako dobrovolníci, se mo-
hou ozvat na jedensvetroztoky@gmail.com. 

Děkujeme také městu Roztoky, které se 
rozhodlo festival finančně podpořit, velice 
si toho vážíme.

Všechny důležité informace o  progra-
mu, předprodeji vstupenek i  probíhající 
kampani naleznete na  našich facebooko-
vých stránkách: 
https://www.facebook.com/jedensvetroztoky.
  l

Za organizační tým 
Aneta�Oščádová,�Ivana�Vránková�a�Soňa�Stará

SouseDění,	z.	s.

Výstava�Hollar�–�napříč�
generacemi
Výstava je připravena ve  spolupráci se 
Sdružením českých grafiků umělců Hollar 
u  příležitosti 105. výročí založení tohoto 
uměleckého spolku a  představuje průřez 
dílem umělců, kteří byli a jsou svým půso-
bením se sdružením spjati.

Projekt volně propojuje díla umělců, kte-
ří se zasadili o vznik SČGU Hollar, a těch 
usilujících i v současnosti o to, aby byl in-
stitucí stále živou. Vlastní grafické listy do-
provází rovněž výběr z  archiválií, dobo-
vých časopisů nebo zvukové a  filmové 
dokumenty umožňující alespoň částečně 
připomenout bohatou činnost jednoho 
z  našich nejstarších uměleckých spolků, 

jenž se výrazně podílel na utváření moder-
ní české kultury.
Výstava se koná do 19. března 2023.

Výstava�Myši�patří�do�nebe
Myši patří do nebe je celovečerní animova-
ný film Denisy Grimmové a Jana Bubeníč-
ka, který vypráví o dvou úhlavních nepřá-

telích, malé myšce Šupito a  lišákovi 
Bělobřichovi. Tyto postavy se po nešťastné 
události spolu znovu setkají ve  zvířecím 
nebi. Díky absenci přirozených pudů a ne-
zvyklému odstupu od  pozemských věcí 
mezi nimi postupem času vznikne hluboké 
přátelské pouto. Na cestě nebem musí oba 
společně zdolat různé nástrahy, splnit úko-
ly a  překonat překážky a  na  konci jejich 
putování na ně čeká velké překvapení.

Společně s  autory filmu připravujeme 
výstavu kulis, rekvizit a  loutek, kde si bu-
dou návštěvníci moci prohlédnout jednot-
livé scény i objemné dekorace. Pokud jste 
film neviděli, věříme, že vás naše výstava 
inspiruje.
Výstava se koná od 17. března do 31. pro-
since 2023.  l

Jeden svět v Roztokách se ptá: „Jaká je cena bezpečí?“  
Již brzy na třech promítacích místech

Muzeum Roztoky 
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NÁZORY A KOMENTÁŘE

Před týdnem jsem podnikl delší pracovní 
cestu autobusem, kdy mi bylo souzeno mít 
na sedadlech za mnou dvojici seniorů, po-
měrně hlasitě si vyměňující své názory. 
Dlouho jsem to ignoroval, ale posléze jsem 
přece jen přepnul na tento sousední dialog. 
Starší muž své partnerce „dělal díru do hla-
vy“ stran nově zvoleného prezidenta Pavla. 
Byl k němu mimořádně kritický, padaly vý-
tky typu: „to jsme to dopracovali, když je 
špion naším prezidentem“, „bejvalej komu-
nistickej rozvědčík na Hradě“ či „to vyjde 
najevo, až se po padesáti letech otevřou ar-
chivy, co to bylo za kulišárnu“ apod. Trochu 
na mě padl z těch konspiračních řečí smu-
tek a  přišla mi na  mysl zajímavá paralela, 
kterou nám zanechal dávný pisatel v „knize 
knih“, tedy v Bibli.

Ve  skutcích apoštolů nalezneme pasáž 
popisující ukamenování prvomučedníka 
Štěpána. Vrazi, jinak „ctihodní“ zákoníci ze 

synagogy, v zajetí své neomylné „spravedl-
nosti“, si odložili svrchní šat k  mladému 
muži jménem Saul či Šavel. Tento Saul/Šavel 
z Tarsu nebyl nikdo jiný než po svém obrá-
cení před branami Damašku pozdější apo-
štol Pavel, dnešním slovníkem mluvčí a or-
ganizátor prvotní křesťanské církve (a  též 
pozdější mučedník za  křesťanskou víru). 
Jeho listy adresované jednotlivým křesťan-
ským obcím jsou pro svou aktuálnost a živý 
jazyk dodnes čteny ve všech kostelích. Do-
konce, když jsem ještě za minulého režimu 
studoval vysokou školu, v rámci povinného 
předmětu marxismu-leninismu jsme byli 
s  odkazem sv. Pavla seznamováni jako 
s „hlavním křesťanským ideologem“.

Úryvek z  Prvního listu apoštola Pavla 
Korintským je často citován při svatebních 
obřadech jako nejkrásnější vyznání lásky: 
„Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska 
se nevychloubá a  není domýšlivá… Ať se 

děje cokoli, láska vydrží, láska věří, láska 
má naději, láska vytrvá…“ Apoštol (křes-
ťanské) lásky, dříve krutý pravověrný vy-
mítač „křesťanské hereze“ – větší paradox 
si člověk těžko může představit.  

Petr Pavel si sice s  minulým režimem 
v mládí zadal (jako ovšem v různé formě 
většina z nás), ale již 30 let pracuje pro náš 
stát, pro jeho bezpečnost a prestiž ve svě-
tě. Když jsme odpustili svatému Pavlovi, 
proč nejsme ochotni odpustit nesvatému 
Pavlovi?  l

Stanislav�Boloňský

Šavel, či Pavel?
Při	cestě	veřejnou	dopravou	se	ze	zásady	vyhýbám	pokušení	
poslouchat	cizí	rozhovory.	Spíše	si	rovnám	v	hlavě	své	
myšlenky,	tedy	zabývám	se	sám	sebou,	nikoli	okolní	kulisou.

řádková�inzerce
n Hodinový manžel. Tel. 723 424 701
n Pronajmu zahrádku (800 m2) se za-
hradní chatičkou (rozměr 2 x 3 m) nad 
železniční zastávkou Žalov. Zahrada je 
oplocená, na pozemku je zavedená elekt-
řina a voda. Cena pronájmu bude stano-
vena po vzájemné dohodě. Uvítám rychlé 
jednání, nejlépe po telefonu, číslo na mo-

bil je 721  629  807. Lze zaslat i  SMS a  já 
zavolám, pokud uvedete vaše telefonní 
číslo.
n Přímo od majitele! Nabízím dlouhodo-
bý pronájem bytu 2+KK – 48,9 m2 po re-
konstrukci, přízemí – přímo na  náměstí 
v Roztokách, k pronájmu od 3/2023. Byt 
je vybaven kuchyňskou linkou s vestavný-
mi spotřebiči, ideální pro jednu až dvě 
osoby – nekuřáky. Nájem činí 11 000 Kč/

měsíc + služby cca 4 000 Kč + 3 měsíční 
kauce. V případě zájmu se písemně obra-
cejte na: RealSprom s.r.o., Lidická 689, 
252 63 Roztoky, nebo na e-mail: 
info@sprom.cz
n Hledáme tenisového trenéra/trenérku. 
Znalost tenisu, spolehlivost, práce s  dět-
mi. Zajímavá odměna, příjemné prostře-
dí. Kontakt: sramek@tenis-skola.cz, 
+420 602 457 867  l

ke koupi rodinný dům ve stavu k nastěhování
(novostavba nebo po rekonstrukci) nejlépe 4kk a
větší - v Roztokách nebo Žalově 

ke koupi stavební pozemek nebo pozemek s domem
k rekonstrukci, též v Roztokách nebo Žalově

pro své klienty hledám / poptávám:
 

 
 

 
 

Filip Tretiník 
 

 
realitní makléř 

 

608 055 943 filip.tretinik@re-max.cz

Bydlím tu s Vámi
inzeRce
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ŠKoLY, ŠKoLKY etc.

Ocenění�pedagogů
V	lednu	vedení	města	ocenilo	
práci	několika	desítek	pedagogů	
ze	základní	školy	a	mateřských	
škol.	Ocenění	směřovalo	k	peda-
gogům	za	mimořádný	profesní,	
ale	také	lidský	přinos,	který	pro-
jevili	během	příchodu,	integrace	
a	vzdělávání	ukrajinských	dětí.	
Jde	o	mimořádně	obtížnou	si-	
tuaci,	kterou	se	díky	nim	podaři-
lo	zvládnout,	a	to	ku	prospěchu	
jak	českých,	tak	ukrajinských	
dětí.	Město	v	minulém	roce	
k	podpoře	ukrajinských	dětí	po-
skytlo	prostředky	na	učebnice,	
materiální	zabezpečení	a	jiné	
věci,	ale	bez	jejich	nasazení	
by	tato	pomoc	nebyla	účinná.	
Děkujeme!	

Na  konci minulého roku zastupitelstvo 
schválilo rozpočty všech škol. Pouze po-
krytí nákladů na  energie pro rok 2023 
bude rozpočet města stát navíc 5 milionů 
korun. Vedle toho se však podařilo najít 
prostředky i na další oblasti spojené s kva-
litou vzdělávání. V rozpočtu jsou zahrnuty 
prostředky na  školského logopeda v  ma-
teřských školkách, vybavení nové nafuko-
vací haly. Současně došlo ke  zvýšení pro-
středků na  odměny pro pedagogy 
o 600 000 korun na celkových 2,5 milionu 
korun. Rozpočet také počítá s  prostředky 
na  provozního zástupce paní ředitelky. 

Díky tomu bude mít vedení školy více času 
na pedagogický rozvoj a zároveň bude za-
jištěna profesionální správa a údržba všech 
budov, které škola má. Vše je na dobré ces-
tě, a pokud nenastanou nečekané kompli-
kace, bude pozice obsazena od  dubna le-
tošního roku. 

Nejen penězi je člověk živ. V uplynulém 
období se podařilo zorganizovat zajímavé 
a inspirativní akce pro vedení škol. Vedení 
mateřských škol se tak mohlo seznámit 
s  využíváním digitálních technologií pro 
vzdělávání nejmenších dětí, proběhl zají-
mavý a bouřlivý seminář pro ředitele zá-

kladních škol ke změně obsahu vzdělávání 
a  zorganizovali jsme společnou cestu 
za poznáním do Základní školy Kunrati-
ce. Tato škola prošla stejným růstem po-
čtu žáků jako škola naše a vedle toho do-
sahuje i skvělých vzdělávacích výsledků. Je 
dobré se učit od  jiných a nevymýšlet vše 
sám. 

Vedle toho město vstoupilo do  Klubu 
zřizovatelů. Tento klub sdružuje města  
a obce, které považují vzdělávání za  svou 
prioritu a hledají společně cestu, jak ji na-
plnit. Díky tomu budeme mít k  dispozici 
praktické příklady z  jiných měst, „jak 
na to“. 

  l

Jaromír�Beran
radní	pro	školství

Kvalitní vzdělávání je v Roztokách prioritou (nejen na papíře)
Jsem	nesmírně	rád,	že	kvalitní	vzdělávání	je	v	Roztokách	
důležitým	tématem.	Je	to	cesta	věcná	bez	jednoho	
konkrétního	cíle,	ale	o	to	je	důležitější	sledovat	
a	vyhodnocovat,	co	se	v	roztockém	školství	děje.	níže	
proto	najdete	přehled	toho	nejdůležitějšího,	co	se	od	října	
minulého	roku	událo.

inzeRce 
Základní škola  

Zdenky Braunerové  
příjme pracovníka na HPP  

na pozici  
správce tělocvičny.

Více informací: 
Bc. Jiřina Sochorová  

tel. 601 187 885 
e-mail: jirina.sochorova@zszb.cz

MŠ Havlíčkova Roztoky  
přijme

 kvalifikovanou učitelku
 na plný úvazek.

 Nástup v září 2023.
Dotazy, nabídku s životopisem  

posílejte na e-mail  
ms.havlickova@volny.cz

tel. 220 912 021
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Možnost�odebírání�obědů�z�jídelen�ZŠZB
Máte	starší	rodiče,	kteří	by	uvítali	možnost	dojít	
si	pro	oběd	a	nestrávit	dopoledne	nákupy	a	va-
řením?	Pracujete	z	domova	a	nemáte	čas	si	uva-
řit?	Jste	rodiče	s	malými	dětmi	a	občas	byste	si	
rádi	například	cestou	z	hřiště	oběd	jednoduše	
vyzvedli?

základní	škola	zdenky	Braunerové	nabízí	mož-
nost	odebírání	obědů	ve	svých	třech	školních	

jídelnách	(Roztoky,	Žalov,	cihelna)	i	pro	zájemce	
z	řad	veřejnosti.	

Více	informací	naleznete	na	našich	webových	
stránkách	www.zszb.cz	v	sekci	Jídelny	nebo	
na	tel.	číslech:	ŠJ	Roztoky:	601	183	482	/		
ŠJ	Žalov:	315	559	576	/		
ŠJ	cihelna:	601	260	536	
	 l

zÁPiSY	DO	KURzů	nA	2.	POLOLeTí	–	
VOLnÁ	MíSTA:

Od individuálních lekcí i pro španělštinu, 
čínštinu, japonštinu a  italštinu se můžete 
připojit do mnoha kurzů během roku: 
n  angličtina pro začátečníky až po úroveň B1
n  francouzština začátečníci a  středně po-

kročilí
n němčina středně pokročilí
n ruština středně pokročilí

zDRAVí,	VzHLeD,	eneRGie

Termíny přednášek: 1. března, 8. března, 
15. března, 22. března a  29. března 2023 
od 18.15 hod.

Jak je důležité propojení výživy a dobré 
psychické pohody.
n  Proč a jak se v těle ukládá tuk? A jak se 

ho zbavit?
n  Proč mám pořád chuť na  sladké? A  co 

s tím dělat?
n  Jsou tuky opravdu špatné? A pokud ne, 

které vybrat?
n  Jak dýchání a stres ovlivňují náš metabo-

lismus? 
n  Jak zdraví střev ovlivňuje fungování těla?

KURz	PRAcOVníK	V	SOciÁLnícH	
SLUŽBÁcH	(2.	4.	2023	–	27.	5.	2023)

Po absolutoriu naleznete uplatnění v mno-
ha oblastech života od  práce s  dětmi až 
po seniory.
n  akreditovaný rekvalifikační kurz 
n  přednášky živě online

n  lze požádat o proplacení úřad práce (mi-
nimálně 30 dní dopředu)

zKOUŠKY	nAneČiSTO	

Pro žáky 5. a 9. tříd: 
Vhodné pro nácvik a  lepší psychickou 
kondici u reálné zkoušky.
n  1. dubna 2023 od 9.00 hod.
n  matematika + čeština – dle výběru

Pro maturanty: 
Ústní část zkoušky se tolik nenacvičuje, 
a to je škoda, student ztratí ostych o téma-
tech hovořit.
n  15. dubna 2023 od 9.00 hod. 
n  matematika + čeština + angličtina – dle 

výběru
n  možnost písemné nebo ústní části

LeTní	TÁBORY	PRO	DěTi

Malý objevitel s  cestovatelskou angličti-
nou (14. 8. – 18. 8. 2023)
Letos na téma Prázdniny v Evropě a jak se 
nebát a neztratit v cizině. 
n  pro kluky i holky od 5 do 10 let
n  v čase 8.30 až 16.30
n  mapy, globus, vlajky, symboly, světové 

kuchyně atd.
n  prázdninové hry, vycházky
n  oběd a pitný režim v ceně
n  lektorky: Mgr.  Aneta Libjaková, Anna 

Čapková

Malý objevitel s  cestovatelskou angličti-
nou (21. 8. – 25. 8. 2023)
Tento týden budeme poznávat Českou re-
publiku, ale angličtinu procvičíme také. 
n  pro kluky i holky od 5 do 10 let
n  v čase 8.30 až 16.30
n  kultura, památky, fauna, flora, UNESCO 

a mnoho dalšího
n  prázdninové hry, práce s  kompasem, 

procházky
n  oběd a pitný režim v ceně
n  lektorky: Mgr.  Aneta Libjaková, Anna 

Čapková

Celou nabídku našich aktivit včetně kur-
zů Asistent pedagoga a  Chůva pro děti, 
které otevíráme pravidelně v  průběhu 
roku, najdete na  našich webových strán-
kách www.lexik.cz.

Děkujeme za váš čas a těšíme se na vidě-
nou u nás.  

Více na  www.lexik.cz, www.insignis.cz 
i na Facebooku. V případě jakýchkoli dota-
zů pište na poradna@lexik.cz, info@lexik.cz 
nebo info@insignis.cz anebo volejte 
na 733 643 642, 739 035 000. 

 l

Bc.�Jana�Janoušková
koordinátorka

Lexik v novém webovém outfitu
Vzhledem	k	široké	nabídce	našeho	vzdělávacího	centra	
a	pedagogicko-psychologické	poradny	jsme	pro	vás	
připravili	nové,	přehlednější	webové	stránky.	chceme	vám	
nabídnout	snadnější	orientaci	v	našich	aktivitách	a	zkvalitnit	
tak	poskytované	služby.	V	tuto	chvíli	byste	již	měli	vidět	
naše	stránky	v	moderním	provedení.	A	co	máme	pro	vás	
ještě	nového?	

Loňský příměstský tábor na téma „Ponoříme se do tajů 
říše rostlin a zvířat“
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A  spoustu dalších věcí zjistili žáci 5. B  
a 7. A, když zpovídali paní učitelku Molly 
Fernandez (a jejího manžela) z australské-
ho Perthu. 

Přestože paní Molly přijela do  Prahy 
soukromě na  dovolenou, udělala si čas 
na  naše děti. Už k  nim totiž měla trochu 
vztah, protože si od  podzimu naši páťáci 
dopisují s jejími žáky z Greenwood Prima-
ry School z australského Perthu.

Jak návštěva probíhala? V kabinetě jazykářů 
jsme si dali kávu a prohodili pár slov s kole-
gy. Poté několik dobrovolníků ze 7. A krátce 
provedlo naše hosty po hlavní budově ZŠZB 
a  cestou na  Žalov už se konverzovalo 
na rozmanitá témata – od žraloků přes oblí-
bená jídla až po školní uniformy.

V žalovské škole čekala 5. B s uvítacím 
programem – děti s paní učitelkou Chybí-
kovou připravily reprezentativní kartičky 

s texty a obrázky svých oblíbených a zná-
mých českých věcí. Žáci přečetli připrave-
né zajímavosti a předali kartičky paní uči-
telce Molly, aby si je odvezla domů. 
Do Perthu poletí např. staroměstský orloj, 
kofola a recept na svíčkovou.

Následovala smršť otázek, které si děti 
připravily, a další vymýšlely na místě. Díky 
tomu víme, že v  Austrálii je leden stejně 
jako u  nás, ale zároveň horké léto, 

Den�otevřených�dveří
Ještě loni 19. prosince se uskutečnil avízo-
vaný Den pootevřených dveří pro nejne-
dočkavější zájemce. Klasický Den otevře-
ných dveří proběhne v pondělí 27. března 
od 16 do 18 hodin ve vile v Tichém údolí 
čp. 125. Zvány jsou všechny rodiny před-
školáků, které uvažují o naší škole pro škol-
ní rok 2023/2024.

Vzácná�návštěva
V  lednu navštívil školu bývalý starosta 
Roztok Stanislav Boloňský. Nepřišel 
k  nám z  titulu své někdejší funkce, ale 
jako dědeček jednoho z našich žáků a zá-
roveň pamětník a historik města. Návště-
va se uskutečnila u  příležitosti nového 
průřezového tématu RODINA, jehož ob-
sahem je mimo jiné mapování rodinných 
kořenů a sbírání vzpomínek nad dětskými 
fotografiemi prarodičů. V  rámci tématu 
RODINA jsme též ve  Werichově vile 
zhlédli divadelní představení Fialky 
a mejdlíčka, v němž trojice sedmdesátní-
ků za  doprovodu loutek, autentické i  in-
scenované filmové projekce a  dobových 
artefaktů vzpomíná na  své dětství v  50. 
letech.

Péče�o�nadané�děti
V  úterý 31. ledna se naši pedagogové zú-
častnili školení pro diagnostiku nadaných 
dětí. Školu navštívila bývalá ředitelka orga-
nizace Qiido Mgr.  Andrea Štefáčková 
a  představila nový akreditovaný projekt 
BUBO na podporu nadaných a mimořádně 

nadaných dětí. Školení by se bylo nekonalo, 
kdybychom takové děti ve škole neměly.

Vysvědčení
Na  Hromnice, tedy 2. února, se rozdávalo 
vysvědčení. A protože je to událost význam-
ná, odehrála se na  výjimečném místě  – 
v beachvolejbalovém Beachclubu na Straho-
vě. Děti z  obou našich tříd byly nadšené 
a před pololetními prázdninami se patřičně 
vyřádily. Předávání samotných dokumentů 
proběhlo důstojně a  děti si domů odnesly 
precizně vypracované slovní hodnocení 
svých školních výkonů.

A�TEĎ�POZOR!�HLEDÁME�
LIDI�DO�TÝMU:�
n Od 1. března sháníme novou posilu do ku-
chyně na vydávání obědů v čase 12–14 hodin.
n Hledáme nového hlavního pedagoga 
do budoucí první třídy na rok 2023/2024. 
n Na příští školní rok budeme potřebovat 
pro budoucí prvňáky nového družináře.
Zájemci, hlaste se, prosím, na  e-mail:  
zs.sedmihlasekmail.com nebo na tel. čísle: 
775 147 713.  l

Karolína�Šípalová

Australané se vracejí

Sedmihlásek v novém roce

What’s	your	favourite	foreign	country?	–	The	czech	Republic,	of	course!
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Všichni se moc těšili, bohužel místo sněhu 
bylo na  zemi převážně bahno. Lyžovat 
jsme byli jen třikrát. Žáci byli rozděleni 
do šesti skupin podle lyžařských výkonů. 
Po  lyžování byl vždy oběd v  penzionu, 
poté odpočinek a  na  zakončení dne pro-
cházka, deskové hry nebo průzkumné 
úkoly v  týmech. V  místním muzeu jsme 
například objevili sněžnice, smolinec 
a  krétského básníka, který žil na  Božím 
Daru.

Dny, kdy se nelyžovalo, jsme byli na ce-
lodenních výletech. Nejhezčí výlet podle 
mě byl ten do  města Jáchymov, kde jsme 
navštívili muzeum Královská mincovna. 

Tam jsme se dozvěděli o minerálech a růz-
ných surovinách, také jak se dřív razily 
mince, a dokonce nás vzali do starého skle-
pení. 

Další den jsme se byli podívat v Karlo-
vých Varech, kde jsme měli po skupinách 
rozchod. Naše skupina potkala průvod 
v rámci ukrajinských Vánoc, které se slaví 
7. ledna.

Lyžák jsme zakončili galavečerem, 
na který jednotlivé týmy připravily hudbu, 
taneční vystoupení, kvízy, vtipy, scénku 
a  originální báseň, která bohužel nebyla 
schválena k publikování.

l

Kateřina�Troupová,�
7.	A

a  že za  sluncem se tam musí na  sever, že 
paní Molly má psa Donuta, má ráda fish 
and chips a bydlí 10 minut chůze od krásné 
pláže, která se před pár dny proslavila vide-
em žraloka, kroužícího kolem osob 
ve  vodě. V  Čechách je počtvrté a  určitě 
zase přijede. 

V  další hodině děti vypátraly, že naše 
australská paní učitelka také napsala dvě 
knihy pro děti. Všechny zaujalo ohrožené 
australské zvíře, které v jedné z knih vystu-

puje. Jmenuje se numbat, je to pruhovaný 
vačnatec, živí se převážně termity, a hlavně 
je moc roztomilý. 

Páťáci si vedli výborně, ale bylo-li třeba, 
překládali zdatní angličtináři ze 7.A, nej-
větší díky Káje Němečkové za  tlumočení 
a kresby australských zvířat. 

Vypadá to, že naše děti se ve  světě ne-
ztratí, už teď mají kamarády v  Austrálii 
a poznají numbata.  l

Marcela�Marková

Milí čtenáři Odrazu, milí rodiče, pro nás 
na Žalově je pohyb a sport důležitou sou-
částí života a měl by být nedílnou součástí 
zdravého životního stylu. Ideální je se pra-
videlnému sportování naučit už v  dětství 
a vybudovat si určitou lásku k pohybu. My 
v  tenisové škole VV se pravidelnými tré-
ninky snažíme vést děti zábavnou formou 
zejména k tenisu, aby si tento sport mohly 
vychutnat kdykoli v průběhu svého života.

Kromě toho ale připravujeme i sportov-
ní akce pro širokou veřejnost – zejména 
letní příměstské kempy zaměřené na růz-
né sporty, které probíhají na  Žalově celé 
léto, nebo oblíbený Letní tábor se sportem, 
jenž se letos uskuteční 16.–22. 7. ve Zbra-
slavicích. Bližší informace a přihlášky na-
jdete na  webu www.tenis-skola.cz/spor-
tovni-akce.

I když jsme uprostřed jarních prázdnin, 
které jsou určené spíše zimním radován-
kám, tak se nám jaro rychle blíží a  s ním 
i tenisová utkání družstev. Děti z SK Žalov 

nás budou reprezentovat v kategoriích mi-
nitenis, babytenis, mladší žactvo a  starší 
žactvo a všichni jim budeme držet palce.

Užijte si zbytek zimy a na viděnou na Ža-
lově.  l

Jan�Šrámek

Lyžařský výcvik 7. A, C, D

Sportovní akce pro děti

Dne	2.	ledna	vyrazila	zŠzB	na	lyžařský	výcvik,	který	se	
konal	na	Božím	Daru.	
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V  tělocvičně místní ZŠZB totiž proběhl 
svátek volejbalu, tj. extraligový turnaj ka-
detek a  prvoligové dvojutkání juniorek. 
Do  Roztok přijely bojovat o  (extra)ligové 
body kadetky Ostravy, Přerova či Prostějo-
va a  juniorky Turnova. V  jejich dresech 
jsme měli možnost vidět v akci několik stá-
vajících mládežnických reprezentantek 
a  pravděpodobně i  budoucí dospělácké. 
Prostě koncentrace toho nejlepšího mlá-
dežnického volejbalu.

Pořádání akce takovéhoto rozsahu bylo 
pro roztocké pořadatele velkou výzvou 
a všichni, kteří se kolem volejbalu tak ně-
jak motáme, jsme byli zvědaví, jak se s ní 
poperou. Pokud v nás byly nějaké pochyb-
nosti, tak je hned páteční večer rozptýlil. 
Tým kolem Šárky Čížkové a Páji Šaljić od-
vedl výbornou práci a  odměnou jim byla 
plná tělocvična fanoušků, která hnala, 
po všechny tři dny, naše volejbalové naděje 
za  úspěšnými výsledky. Výsledky ovšem 
nebyly tento víkend to nejdůležitější. Cí-
lem bylo ukázat širší roztocké veřejnosti, že 
se u nás ten volejbal nedělá vůbec špatně. 
A to se, myslím, povedlo. Během pátku, so-
boty a neděle navštívilo pět (extra)ligových 
zápasů bezmála 200 diváků. Kromě rodičů, 
prarodičů a mládežnických trenérek zaví-
tali na tato výjimečná utkání třeba i staros-
ta města, pan Jaroslav Drda, starosta Soko-
la Petr Šturm s  manželkou či legendy 
místního volejbalu jako např. Zděnda Zá-
hoř a  další. A  všichni byli úrovní zápasů 
velmi mile překvapeni.              

Jsem přesvědčen, že „svátek volejbalu“ se 
vydařil po všech stánkách, a za to je třeba 
poděkovat všem těm, kteří se na  oslavě 
více či méně podíleli. Jmenovitě bych pak 
chtěl poděkovat Kačce Pišlové za zajištění 
perfektního zázemí školních prostor, ko-
lektivu restaurace Academic ze přípravu 
speciálního obědového menu, Lucce Šilho-
vé a  dalším maminkám za  zajištění cate-
ringu pro všechna zúčastněná družstva, 
Pétě Lipovové, Daně Seidlové, Klárce Šaljić 
a  ostatním dobrovolníkům za  to, že byli 
po ruce vždy, když bylo potřeba, a v nepo-
slední řadě také společnosti POHL CZ  
za celkovou podporu volejbalové mládeže 

v Roztokách. Nicméně jsou tady ještě dvě 
osoby, které si zaslouží speciální poděko-
vání – Šárka Čížková a Pája Šaljić. Bez nich 
a jejich píle, entuziasmu a „srdcařství“ by-
chom pravděpodobně ani neměli šanci ta-
kovouto akci uspořádat. Napadá mě, že 
tento svátek volejbalu byl vyvrcholením 
jejich desetiletého působení u  roztocké 
mládeže. Vždyť vlastně všechna děvčata, 
která se aktivně účastnila víkendové osla-
vy, prošla jejich rukama. Ale chce se mi 
věřit, že nějaký ten vrchol mají „duše“ roz-
tockého volejbalu ještě před sebou.  

A koho by přece jen zajímalo, jak si naše 
holky vedly, může se podívat na  webové 
stránky www.volejbalroztoky.cz, kde kro-
mě výsledků nalezne třeba i  záznamy 
z  utkání a  další zajímavosti z  roztockého 
mládežnického volejbalu. Kdo nemá mož-
nost podívat se na web, tak vězte, že kadet-
ky obsadily na  domácím turnaji krásné 
druhé místo a tímto výsledkem si zajistily 
již tři turnaje před koncem soutěže zá-
chranu v  extralize. Juniorky ve  dvou vy-
rovnaných duelech předvedly přítomným 
divákům kvalitní a  bojovný výkon se 
spoustou nádherných volejbalových vý-
měn, bohužel ale bez pomyslné třešničky 
na  dortu v  podobě vítězství. Nicméně 
všechny holky si zaslouží obrovský respekt 
za to, jak se dokázaly adaptovat mezi vo-
lejbalovou smetánkou, a  pochvalu za  re-
prezentaci našeho města na  celorepubli-
kové úrovni. 

  l

Za všechny vděčné rodiče a fanoušky

Martin�Rambousek

Svátek volejbalu v Roztokách! 
O	víkendu,	kdy	většina	obyvatel	České	republiky	volila	
svého	favorita	v	prvním	kole	prezidentské	volby,	se	staly	
Roztoky	„středobodem“	vesmíru.	Alespoň	tedy	pro	místní	
volejbalové	„fajnové	šmekry“.	




