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ÚVODEM

OBSAH:OBSAH:
Budeme mít svého prezidenta?

Je tady adventní čas, kterému rádi říkáme „doba zklidnění“, za-
tímco ve skutečnosti je to mnohdy stres a shon. Na Vánocích 
máme rádi společné rituály a hlavně setkávání se s širší rodinou 
a přáteli, kdy se na sebe alespoň snažíme být o něco milejší než 
po zbytek roku.

Letos to asi bude těžší, z  mnoha důvodů. Aby jich nebylo 
málo, řítí se na nás „katastrofa“ zvaná přímá volba prezidenta. 
Což vysoce zvyšuje riziko, že rodinné sešlosti nebo návštěvy 

u příbuzných klidně mohou skončit bouchnutím dveří a předčasným odchodem.
Dá se totiž očekávat, že po klasické konverzaci, kdy si vzájemně pochválíme cukroví, 

zavzpomínáme na Vánoce se sněhem a vyměníme recepty na salát i na to, jak ušetřit 
na vytápění, někdo tu otázku vysloví: Hele, a koho vlastně budete volit za prezidenta?

Devět z deseti rodinných terapeutů by tady nejspíš doporučovalo potenciálně kon-
fliktní téma rozhodně neotvírat v čase vánočním. Následky vidíme ve Spojených stá-
tech, kde se širší rodiny rozhádaly kvůli postoji k Donaldu Trumpovi. Nebo v Británii, 
kde příbuzní spolu dodnes nemluví kvůli tomu, že jedni hlasovali pro brexit a druzí 
proti.

Emoce samozřejmě k politice patří. Potíž je, že naše prezidentská volba polarizuje 
už tak rozdělenou společnost. Ve finále každý musí říct: Losna, nebo Mažňák. Čená, 
nebo bílá. Nic mezi tím.

Hlavní dělicí linie v české společnosti aktuálně jde mezi probabišovským a antibabi-
šovským světem. Pro ty první je Andrej Babiš jediný dobrák, který něco dělá pro oby-
čejné lidi. Pro druhé gauner, který vše dělá jen pro vlastní prospěch.

Samozřejmě můžete si dopředu slíbit, že během Vánoc to bude „ten, jehož jméno se 
nesmí vyslovit“, abyste nenarušili sváteční atmosféru. Ale pozor, ani to není zárukou 
klidu. Hlavně protibabišovský svět se mezi sebou dokáže pěkně pohádat i bez něj. Jen 
kvůli tomu, jestli je horší voják s komunistickou minulostí, nebo profesorka sázející 
na nekonfliktní vyprázdněnost, či snad senátor s nulovou tolerancí k menšinám.

Pokud tušíte všechny zmíněné neshody, nechte tyhle debaty na dobu až po Novém 
roce. První kolo prezidentské volby nás čeká v polovině ledna, o dva týdny později 
pak finále. Potom uvidíme, jestli se konečně Roztoky dočkají „svého“ prezidenta. 
V dosavadních dvou přímých volbách jsme totiž vždy drtivě prohráli. V roce 2013 si 
v druhém kole 72 procent Roztockých přálo Karla Schwarzenberga, v roce 2018 pak 
73 procent Jiřího Drahoše. Tak snad letos do třetice všeho dobrého.

Příjemné Vánoce a pokud možno klidný vstup do nového roku!
 l
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Nezbývá nám než se vyrovnat s  drsnou 
realitou a ty horší časy prostě nějak vydr-
žet. Musíme se učit šetřit energiemi, vodou 
a pohonnými hmotami, kterými jsme do-
sud bohorovně plýtvali. A budeme si mu-
set odepřít leccos příjemného, na co jsme 
si už zvykli.

Nejspíše i ty Vánoce budou letos skromněj-
ší. Ale advent a  Vánoce nemají hodnotu, 
která se dá vyjádřit penězi. Mají duchovní 
rozměr, měly by být příležitostí k zastave-
ní, zamyšlení, k setkávání a sdílení zážitků.

Covidová epidemie vedla lidi k  izolaci, 
rozdělila nás fyzicky, odvykli jsme si hro-

madně se potkávat při příjemných událos-
tech. Následná krize zase společnost roz-
dělila názorově.

O to cennější je, že se opět konají akce, 
kde se lidé mohou potkat a trávit příjemné 
chvíle spolu. Ať to bylo posvícení, rozsvě-
cení vánočních stromů nebo řada jiných 
akcí, kterých je v  předvánočním čase 
v Roztokách i v Žalově požehnaně. 

Vážení čtenáři, přeji vám klidné svátky, 
hodně obohacujících setkání a smíření.

� l

Vážení	spoluobčané	a	čtenáři,	blíží	se	konec	tohoto	roku,	
který	bohužel	jen	rozšířil	řádku	let,	která	nebyla	úplně	
snadná.	Po	pandemii	covidu	přišla	válka	na	Ukrajině	se	
všemi	důsledky	pro	celou	Evropu,	strmé	zdražování	energií	
a	pokles	životní	úrovně.	Než	tohle	všechno	přišlo,	měli	jsme	
se	docela	dobře	a	měli	jsme	pocit,	že	to	tak	už	bude	navždy.	
S	oblibou	cituji	jeden	z	Murphyho	zákonů:	optimismus	je	jen	
nedostatek	informací.

Sváteční slovo starosty

Po nezbytných formalitách přišel na  řadu 
hned ten nejdůležitější bod – opakované 
vydání Změny č. 1 územního plánu. Před-
chozí schválení ještě minulým zastupitel-
stvem totiž bylo zatíženo procesní chybou, 
která by u  případného soudu neobstála. 
Naštěstí úřad svou chybu sám odhalil 
a nové zastupitelstvo ji napravilo.

Procesní otázka se řešila i  ve  vztahu 
k ustavujícímu zasedání zastupitelstva. Pan 
zastupitel Matas vznesl na příslušný odbor 
ministerstva vnitra dva dotazy. Nelíbilo se 
mu, že celé ustavující zasedání řídil dosa-
vadní starosta, když obvykle se řízení schů-
ze má po  svém zvolení ujmout starosta 
nový, a  že se nehlasovalo o  jeho návrhu 
na  zvolení paní zastupitelky Drdové 
do rady města, přestože ona sama kandida-
turu nepřijala. Stanovisko ministerstva mu 
ohledně řízení schůze zčásti dalo za prav-
du, nicméně konstatovalo, že všechna při-
jatá usnesení jsou i  tak platná. Vzhledem 

k tomuto faktu zastupitelstvo pouze vzalo 
stanovisko ministerstva i písemnou reakci 
pana zastupitele Jakoba na  vědomí. Další 
ustavující zasedání bude nejspíš až za čtyři 
roky, takže se nejedná o  problém palčivý 
natolik, aby se jím zastupitelé zabývali déle 
než ty čtyři minuty, které to zabralo.

Značnou část zasedání však zabraly zále-
žitosti kolem rozpočtu. Letošní turbulent-
ní rok způsobil velké přesuny financí, 
a bylo tedy nutné sladit rozpočet se skuteč-
ností. Pochopitelně narostly některé výda-
je, především na energie, ale i na investice. 
Naštěstí se zvýšily i daňové příjmy města, 
a to asi o 15 milionů korun, které nám při-
šly tuze vhod. Finanční výbor připravil 
shodou okolností také 15 rozpočtových 
změn, které zastupitelé většinou hladce 
schválili.

V majetkovém bloku byl schválen prodej 
úzkého proužku přeploceného pozemku 
na  Ovčíně (za  DPS) a  záměr prodeje po-

zemku pod soukromou garáží v  Masary-
kově ulici. Dále byla odsouhlasena věcná 
břemena pro optické kabely v  ulicích 
V Chatách a Na Pomezí a pro vedení níz-
kého napětí v ulici Souběžná.

Již poněkolikáté se projednávala mož-
nost převzetí infrastruktury v  areálu Du-
bečnice od  investora do  správy města. 
Vzhledem k přetrvávajícím závadám však 
ani tentokrát k převzetí nedošlo.

Zastupitelé ještě schválili aktualizaci zři-
zovací listiny základní školy, přijali kraj-
skou dotaci na sociální služby a projednali 
zápis z jednání městské rady.

Posledním bodem bylo prodloužení 
mandátu určených zastupitelů – Zdeňka 
Richtera pro změny územního plánu a Mi-
chala Hadraby pro regulační plány – na vo-
lební období 2022–2026.

Krátce po čtvrt na deset pak starosta po-
děkoval zastupitelům za  korektní a  kon-
struktivní průběh zasedání a schůzi ukon-
čil.

Hlavním bodem příštího zasedání bude 
rozpočet města na rok 2023.

� l

Jaroslav�Drda

Rada vzala na vědomí výsledky výběrové-
ho řízení na sanaci havárie silnice u školy 

Cihelna a souhlasila s tím, aby práce pro-
vedl vítěz tendru, firma IPPOS Bohemia, 

která nabídla nejnižší cenu a  soutěž vy-
hrála. 

Radní souhlasili s tím, že v malém bytě 
v  Nádražní ulici (jde o  jednu místnost 
s příslušenstvím) bydlela občanka Roztok, 
jíž je město opatrovníkem a které pomůže 

Klidné zastupitelstvo

Druhé listopadové jednání městské rady

Ve	středu	23.	listopadu	se	poprvé	sešlo	nové	městské	
zastupitelstvo	na	pracovním	zasedání.	Na	programu	
byla	dvacítka	bodů,	na	jejichž	projednání	zastupitelé	
potřebovali	tři	a	čtvrt	hodiny.

Ke	krátkému	jednání	s	pěti	body	se	sešla	městská	rada		
23.	listopadu,	před	jednáním	zastupitelstva.	

Jaroslav�Drda
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Kam�odkládat�odstrojené�
vánoční�stromky�
Vážení	občané,	vánoční	strom-
ky	můžete	i	letos	odkládat	
do	připravených	„stromeč-
kových“	kontejnerů.	Vánoční	
stromky	patří	do	bioodpadu,	
a	proto	žádáme,	abyste	je	dů-
kladně	odstrojili.

Technické	služby	města	Rozto-
ky	pro	jejich	likvidaci	přistaví	
ve	středu	28.	prosince	2022	
tři	kontejnery.	Již	tradičně	to	
budou	stanoviště:

n�u	obchodu	PEPCO	v	Havlíčko-
vě	ulici;

n�v	ulici	Obránců	míru,	na	kři-
žovatce	za	panelovými	domy	
–	u	paneláků;

n�v	Žalově	–	v	ulici	U	Hřiště.

Kontejnery	budou	na	těch-
to	stanovištích	v	období	
od	středy	28.	prosince	2022	
do	středy	15.	února	2023.	
Po	tomto	období	můžete	
odkládat	odstrojené	vánoční	
stromky	ve	sběrném	dvoře.	
Žádáme	vás,	abyste	kontejnery	
na	stromky	nepoužívali	na	od-
ložení	čehokoli	jiného,	přidělali	
byste	tak	práci	pracovníkům	
technických	služeb.	 l

Pavel�Flener

půlroční pronájem překlenout tíživou so-
ciální situaci. 

Přitakání se dočkal i  výběr firmy HA-
VEX z Vrchlabí jakožto nového dodavatele 
dvou aut pro potřeby městského úřadu, 
a  to formou leasingu. Dodejme, že části 

radničního autoparku končí leasing bez 
možnosti odkupu užívaných vozidel a další 
automobil bude vyřazen pro zchátralost. 

Radní ukončili své jednání po půlhodině 
a odebrali se vstříc druhému zastupitelstvu 
v novém volebním období.  l

Zkraje prosince  proběhla i zkouška proti-
povodňových zábran, jež budou v případě 
potřeby instalovány na  konec podchodu. 
Roleta, kterou se podchod dá uzavřít, do-
zná ještě jistých úprav, aby zábrany plnily 
svou funkci dokonale. 

Asi nejpodstatnější je, že průchod 
do muzea bude v provozu ve dnech, kdy je 
Středočeské muzeum otevřeno. To je dáno 
možnostmi našeho muzea, jeho provozní 
dobou. 

Průchod tedy bude možné využít 
od středy do neděle, a  to od 10 hodin do   
18 hodin.

Středočeské muzeum si dovoluje upo-
zornit, že v  případě extrémních povětr-

nostních podmínek, při náledí či větší sně-
hové nadílce, kdy nebude mít kapacitu 
na okamžitý úklid,  si vyhrazuje právo ten-
to vstup do muzea dočasně uzavřít. 

� l

V	rámci	modernizace	roztockého	nádraží	byl	vybudován	–		
a	v	září	slavnostně	prvně	uveden	do	provozu	–	nový	
průchod	do	zámku.	Od	začátku	byl	míněn	jako	usnadnění	
přístupu	do	muzea.	Průchod	byl	budován	na	základě	dohody	
Středočeského	kraje,	Správy	železnic	a	města	Roztoky.	
Správa	železnic	byla	investorem,	na	jehož	pozemku	se	
nový	vstup	nachází,	muzeum	zase	spadá	pod	Středočeský	
kraj.	Píšu	to	takto	školometsky	pro	vysvětlení,	že	shoda	
na	provozu	a	údržbě	této	plochy,	jakkoli	se	to	zdá	možná	
úsměvné,	nebyla	zcela	snadná.	Město	má	samo	sebou	
zájem,	aby	nový	přístup	do	muzea	usnadnil	cestu	místním	
i	přespolním,	ale	má	ve	věci	pouze	dejme	tomu	iniciační	hlas.	
Vysvětluji	tím	(a	za	partnery	z	obou	zmíněných	institucí	
omlouvám)	i	odklad	běžného	zprovoznění	podchodu.	

Nový podchod mezi nádražím a Středočeským 
muzeem bude sloužit od středy do neděle

Vážení občané, v rámci volby prezidenta re-
publiky, která proběhne ve dnech 13. a 14. le- 
dna 2023 a  případné II. kolo ve  dnech  
27. a 28. ledna 2023, dojde ke změně sídla 
volebního okrsku č. 7. 

Sídlo okrsku bylo dosud v budově MŠ Pře-
myslovská na  adrese Přemyslovská 1193, 
Roztoky. 

Od  letošní volby prezidenta republiky 
bude sídlo volebního okrsku č. 7 v budově 

ZŠ Cihelna na  adrese Kantorova 2485, 
Roztoky. 

Tato změna se týká voličů bydlících 
v těchto ulicích: 
Alšova, Borkovského, Bořivojova, Husova, 
Chalúpeckého, K  Nádraží, Komenského, 
Krásného, Krolmusova, Kuželova, Ledero-
va, Mühlbergerova, Na  Panenské, Na  Va-
lech, Pilařova, Pod Koláčovem, Pod Řivná-
čem, Přemyslovská, Příčná, Řadová, 

Souběžná, Sportovní, Stříbrník, Sv. Ludmi-
ly, U Háje, U Hřiště, U Zastávky, Václava 
Havla, Veselého, V  Chatách, Vlháčkova, 
Wolkerova, Za Cihelnou a Kantorova. 

Sídla ostatních volebních okrsků zůsta-
nou nezměněna. 

l

� Jaroslav�Drda

Informace o změně sídla volebního okrsku č. 7 

Tomáš�Novotný
místostarosta

Tomáš�Novotný
místostarosta
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Dubečnice, tedy prostor, který město pře-
bírá od developera, jenž projekt stavěl, má 
centrální prostor v ulici Železná. Společně 
jsme řešili, jak z tohoto prostoru udělat ná-
městí a co by se v takovém prostoru mělo 
odehrávat. Místo pro odpočinek, soused-

ská setkání, nebo hru dětí? A jak to udělat, 
aby využití nebylo na  úkor lidí, kteří žijí 
kolem? Jak dodat kvalitní zeleň a jak zaří-
dit, aby celý projekt měl myšlenku a plán, 
ale současně jsme mohli udělat drobné 
úpravy už teď?

Na setkání jsme mapovali, k čemu prostor 
využíváme a  využívat chceme, a  čeho se 
u něj naopak obáváme. A protože toto pře-
mýšlení nechceme omezit pouze na ty, kdo 
měli možnost přijít osobně, má kdokoli 
další možnost vyjádřit se v dotazníku, kte-
rý běží online až do 23. prosince (najdete 
jej na adrese roztoky.urad.online nebo pod 
tímto QR kódem), popřípadě jej lze vyplnit 
na odboru životního prostředí. 

Výsledky budou podkladem pro projekt 
na  revitalizaci celého prostoru. Ten bude 
komplexní a  promyšlený, současně i  ná-
kladný – a proto určitě nebude realizován 
hned, ale po  etapách a  podle úspěšnosti 
ve shánění financí z grantů. Je tedy na zá-
kladě výsledků v  plánu i  nízkonákladové 
a přechodné (rok dva tři) řešení, díky kte-
rému budeme moci v  prostoru kvalitně 
trávit čas už teď.

� l

Zuzana�Šrůmová,�Tomáš�Novotný,��
Tereza�Kněžourková�a�Eva�Sodomová

K čemu má sloužit centrální prostor Dubečnice?

Tuto	otázku	jsme	si	kladli	na	diskusním	setkání	s	lidmi,	kteří	
na	Dubečnici	žijí.	

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)
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Zuzana�Šrůmová
Roztoky	sobě

Co k tomu říct? Pan Jandík měl pravdu.
A protože to byl stav vskutku neutěše-

ný, na  webu se velmi aktivně pracuje. 
Dodavatelská firma uznala, že neodved-
la dobrou práci, a provádí úpravy podle 
soupisu nahlášených chyb (přesměrová-
ní, různé funkce, vzhled některých strá-
nek, závady v administraci). Tyto opravy 
jsou hrazeny z  původního rozpočtu 
webu, město za ně tedy neplatí nic navíc.

Současně probíhají obsahové úpravy, 
které jsou na  nás, na  městu. Pracujeme 
na  celkovém zpřehlednění. Startujeme 
aktualizováním informací o  službách, 
které město skrze své odbory poskytuje 
– to bude chvilku trvat a bude to promě-
na postupná. Plně funkční je stránka pro 
hlášení závad (můžete tudy hlásit i záva-
dy webu), propojení se systémem Usne-
seni.cz, jenž zobrazuje materiály z  rady 
města, zastupitelstva a výborů. Čeká nás 
celkové nastavení komunikace města, 
vztah webu, FB a dalších forem – i kvůli 
zvažovanému rozšíření o  další komuni-
kační platformy, jež má smysl, jen pokud 
je budeme umět využít efektivně. Po pře-
sunu archivních zápisů, Odrazů a histo-
rických souborů by už na  stránce 404 
nemělo končit téměř nic.

Aktualizujeme�katalog�
podnikatelů�a�služeb
Katalog podnikatelů, tedy spíše služeb, 
sloužil na starém webu dlouho a dobře, ale 

v  mnohém byl už zastaralý. Pojďme ho 
společně obnovit. 

Chcete-li do katalogu přidat, co v našem 
městě nabízíte, můžete využít stránky 
na www.roztoky.cz/katalog.   l

Nejdůležitějšími body programu bylo 
schválení rozpočtu kraje na rok 2023 a nová 
opatření v oblasti veřejné dopravy, která se 
rovněž promítnou do našich peněženek.

Je ovšem určitým paradoxem, že při šes-
tihodinovém jednání zabralo projednání 
rozpočtu jen slabou čtvrthodinu. Nebylo 
to jen naplnění „Parkinsonových zákonů“, 
ale i  tím, že návrh byl předjednán všemi 
stranickými kluby. Všichni tedy věděli, co 
se bude schvalovat, a nikdo nenabídl lepší 
variantu (opozice se jen jednotně zdržela 
hlasování).

Rozpočet�2023�–�
poznaná�nutnost
Rozpočet byl schválen jako kvazi vyrovna-
ný, s příjmy i výdaji ve výši 45,4 mld. Kč. Je 
však třeba dodat, že příjmy byly posíleny 
prostřednictví dlouhodobého bankovního 
úvěru o částku téměř 3,4 mld. Kč. Tato fi-
nanční injekce je nutná zejména k  dofi-
nancování evropských dotačních titulů. 
Byla vytvořena také velká specifická rezer-
va rozpočtu ve výši 1,2 mld. Kč za pokrytí 
cen energií (zejména v železniční dopravě) 

a  cen pohonných hmot. Navýšena byla 
také částka na údržbu silnic II. a III. třídy. 
Je nutné také poznamenat, že kraj nemá 
žádné významné vlastní finanční zdroje 
a hospodaří zejména s tím, co mu přepustí 
stát ze svého rozpočtu prostřednictvím tzv. 
rozpočtového určení daní. A  Středočeský 
kraj je v tomto ohledu dlouhodobě proka-
zatelně diskriminován. Příjmy ze sdílených 
daní dostává podle vzorce nastaveného 
v roce 2000, tedy v době, kdy měl o 20 pro-
cent trvalých obyvatel méně než dnes. To 
znamená ztrátu v příjmech kraje nejméně 
1,5 mld. Kč ročně. Náš kraj je nejvíce po-
pulačně „rostoucím“ krajem v ČR, zejmé-
na v prstenci okolo Prahy a v mlado-

Error 404, příspěvek do Odrazu nenalezen
aneb o webu města

O peníze jde až … v prvé řadě

V	minulém	čísle	Odrazu	byl	krátký	článek	od	Romana	
Jandíka	o	tom,	že	stránka	404	je	tím	nejčastějším,	co	
na	webu	města	najdete,	resp.	co	jste	na	něm	mohli	najít	
ke	konci	října.	

Poslední	listopadové	pondělí	se	sešlo	středočeské	krajské	
zastupitelstvo,	aby	projednalo	balík	95	bodů	agendy.
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n�3. 11. ve  večerních hodinách oznámena 
krádež jízdního kola na  Tyršově náměstí 
před hotelem Academic – vzhledem k výši 
způsobené škody událost předána PČR Lib-
čice k  jejich realizaci zadokumentování 
trestného činu krádeže, provedeno místní 
pátrání po odcizeném jízdním kole dle zís-
kaného popisu kola a  pachateli krádeže 
s negativním výsledkem;
n�4. 11. v  rámci hlídkové činnosti zjištěno 
posunutí betonového citi blocku u přecho-
du pro chodce v ulici Lidická v místě křižo-
vatky ulici Lidická x Přemyslovská x 
U Školky x Přílepská v Roztokách-Žalově – 
na místě zjištěno, že k posunutí tohoto be-
tonového prvku muselo dojít v  souvislosti 
s  provozem nějakého neznámého vozidla, 
na  místě pořízena fotodokumentace, pře-
dáno řediteli TS Roztoky, posunuté části 

betonového citi blocku srovnány zaměst-
nanci TS Roztoky;  
n�6. 11. oznámen nález občanského průka-
zu na Tyršově náměstí, který oznamovatel 
donesl na MP Roztoky – provedenou lust-
rací zjištěno, že tento doklad prochází jako 
neplatný, doklad odeslán příslušnému refe-
rátu evidence osobních dokladů; 
n�6. 11. v  rámci hlídkové činnosti byl 
v  ulici Palackého zjištěn hluk od  řezání 
flexou, a to v době, kdy je to OZV města 
Roztoky zakázáno, tj. v neděli – provede-
ným šetřením zjištěn zdroj hluku z  po-
zemku jednoho z domů v ulici Žirovnic-
kého, zde hovořeno s odpovědnou osobou, 
tato upozorněna na porušení OZV města 
Roztoky o regulaci hluku, tato osoba hluč-
nou činnost ukončila, podezření z přestup-
ku na místě vyřešeno domluvou;

n�7. 11. oznámeno počmárané oplocení 
a  dvířka HUP u  domu v  ulici Lidická – 
hlídka na místo, zadokumentováno, kvali-
fikováno a  šetřeno jako podezření z  pře-
stupku proti majetku;
n�7. 11. v rámci hlídkové činnosti nalezena 
v  prostoru hřbitova na  Levém Hradci 
v  Roztokách platební karta Mastercard 
Raiffeisen Bank – nalezená karta je ulože-
na na MP Roztoky jako nález, následující-
ho dne karta odeslána příslušnému ban-
kovnímu ústavu;
n 7. 11. v rámci hlídkové činnosti nalezena 
v  prostoru stráně nad železniční tratí 
v místě za hřbitovem na Levém Hradci od-
hozená elektrická Babeta – vytažena za po-
mocí pracovníků Technických služeb měs-
ta Roztoky nahoru na  louku vedle 
levohradeckého hřbitova, pořízena fotodo-
kumentace, zjištěno číslo rámu tohoto na-
lezeného motocyklu, provedena lustrace 
cestou PČR, zda není v pátrání po odcize-

Z deníku Městské policie Roztoky
V	této	rubrice	bychom	rádi	občany	Roztok	informovali	o	činnosti	Městské	
policie	Roztoky,	a	to	za	období	od	3.	11.	do	30.	11.	2022:	

boleslavské průmyslové zóně. V  současné 
době žije trvale ve Středočeském kraji cca 
1,4 mil. obyvatel. V následujících 10 letech 
se předpokládá příliv dalších 250 tisíc. Ně-
které kraje naopak populačně stagnují, 
nebo dokonce uvadají. K  přepočítání da-
ňových výnosů ze státního rozpočtu se 
však tyto regiony nestaví (celkem pochopi-
telně) pozitivně. Je proto otázka, zda se po-
daří tento problém v dohledné době uspo-
kojivě vyřešit.  

Zdražení�jízdného�nebude�apríl
Mnohem více času věnovali zastupitelé 
bloku, který se týkal změn ve veřejné do-
pravě. Nejvýznamnějším bylo projednání 
a  schválení úpravy (zdražení) veřejné do-
pravy s účinností od 1. dubna 2023. Tyto 
změny se nepříjemně dotknou zejména 
obyvatel obcí v blízkém okolí Prahy a ces-
tujících bez předplatních jízdenek. Naopak 
cestujícím ve  vnějších tarifních pásmech 
kraje se poněkud uleví. Pozitivní změnou 
je i  zavedení 10měsíčního předplatního 
kuponu pro studenty (nebudou muset pla-
tit za prázdninové měsíce) a také zavedení 
tzv. firemního jízdného, tedy přenosných 
časových jízdenek pro zaměstnance firem.  

Základní jednorázová jízdenka s  plat-
ností 15 minut (podle jízdního řádu, nikoli 
podle skutečnosti) z  Roztok i  Žalova 
do Dejvic zdraží ze 14 na 20 Kč. Půlhodi-
nová jízdenka pro tři pásma bude za 30 Kč. 
Platné slevy zatím zůstávají v platnosti, ale 
v kuloárech se dost mluvilo o tom, že v září 
příštího roku dojde k dalším (údajně nevy-

hnutelným) změnám. Pro nás je důležitý 
postoj Prahy k této věci, protože bez hlav-
ního města nelze žádné podstatné změny 
v integrované dopravě učinit.  

Důvodem zdražení jízdného je zejména 
hluboký deficit financování veřejné dopra-
vy, a  to zejména železniční. Nejde jen 
o  prudké zdražení energií, zvláště trakční 
elektřiny a  nafty, ale i  nutnost investic 
do  modernizace dopravních prostředků 
a samozřejmě i zvyšování celkové režie pro-
vozu, včetně mezd pracovníků v dopravě.

Svezeme�se�v�nových�vlacích
Došlo také k dohodě Středočeského kraje 
s dopravcem České dráhy o dalším rozvoji 
osobní železniční dopravy. Pro nás to bude 
mít pozitivní vliv v tom, že na trať Praha–
Kralupy budou od  roku 2024 nasazeny 
nové elektrické vlaky EMU 240 pro 400 se-
dících cestujících, jež částečně nahradí do-
savadní Elefanty, které již kapacitně nesta-
čí.

Z  dalších bodů agendy bych zmínil 
schválení plánu rozvoje sociálních a zdra-
votních služeb v  našem kraji na  období 
2023–25. Jde o  materiál velmi rozsáhlý 
a podrobný (a zřejmě nutný z hlediska do-
tačních podmínek), nicméně na můj vkus 
málo reflektující skutečné narůstající po-
třeby stárnoucí populace našeho státu.

Podle�Havla,�nebo�Cimrmana?
Po projednání rozsáhlého bloku majetko-
vých změn – vesměs bezúplatných převo-
dů drobných krajských pozemků na obce, 

došlo v  hodinové diskusi na  zdánlivě ni-
cotný, ale nejobsáhlejší bod programu, kte-
rý se vlastně také týkal veřejné dopravy. 
Město Kladno (ale také Mladá Boleslav, 
Příbram a  některé obce na  Rakovnicku) 
odmítlo uzavřít s krajem smlouvy o pod-
mínkách provozování veřejné dopravy, ne-
boť je považuje za krajně nevýhodné. Od-
mítá výši svého finančního příspěvku 
stanoveného novými Standardy dopravní 
obslužnosti schválené krajem v roce 2021. 
Kraj je ovšem zcela (podle mého mínění 
oprávněně) opačného mínění, a  tak věc 
směřuje k  soudu. Projednání však stylem 
připomínalo absurdní aktovku Václava 
Havla či „trestání učitele učitelem“ podle 
Járy Cimrmana. Vrcholní představitelé 
Kladna (a ovšem i Příbrami a Mladé Bole-
slavi) totiž zasedají i v orgánech kraje, včet-
ně kontrolního výboru, který je hlavním 
„advokátem“ Kladna v této věci. Takže bylo 
v této právní bitce těžké rozlišit, koho kdo 
zrovna hájí a zastupuje.

Zprávu svého kontrolního výboru, který 
dal za pravdu Kladnu, zastupitelstvo drti-
vou většinou 38 hlasů odmítlo. Bude zají-
mavé sledovat, jak se to celé vyvrbí. Věřme, 
že postiženými nakonec nebudou uživatelé 
veřejné dopravy.

l

Stanislav�Boloňský
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ných věcech, s negativním výsledkem, na-
lezený motocykl převezen na MP Roztoky 
a  zde uložen jako nález, zveřejněno 
na  webových stránkách MP Roztoky 
a Facebooku – skupina Roztoky, provádě-
no šetření ke zjištění majitele;
n�7. 11. ve  schránce důvěry MP Roztoky 
nalezeny dvě Lítačky – uloženy na  MP 
Roztoky jako nález, v následujících dnech 
jedna předána majiteli, který se dostavil 
na MP Roztoky, druhá Lítačka bude zaslá-
na vydavateli firmě ICT, majitel nalezené 
Lítačky by chtěl touto cestou poděkovat 
poctivému nálezci; 
n�8. 11. nález Lítačky ve  schránce důvěry 
MP Roztoky – zjištěna majitelka, tato vyro-
zuměna, následujícího dne se majitelka 
dostavila na MP Roztoky a nalezená Lítač-
ka jí byla předána, majitelka by touto ces-
tou chtěla poděkovat poctivému nálezci; 
n�11. 11. v nočních hodinách oznámeno, že 
v  ulici Masarykova se nachází podnapilá, 
agresivní osoba, která se snaží násilně do-
stat do  společných prostor bytového více-
podlažního domu – hlídka na  místo, 
na místě zajištěna podezřelá osoba v  silně 
podnapilém stavu, která se komunikací do-
movním telefonem se svou matkou domá-
hala vstupu do domu, což matka odmítala, 
neboť osoba má soudně uložený zákaz sty-
ku se svojí matkou v důsledku agresivního 
chování vůči ní v minulosti, podezřelá oso-
ba vykřikovala nadávky a výhrůžky na ad-
resu své matky, hlídkou byla osoba opako-
vaně vyzvána, ať zanechá svého jednání, 
na  místo se dostavila hlídka PČR Libčice, 
která si podezřelou osobu převzala k jejich 
dalším úkonům; 
n�15. 11. ve schránce důvěry MP Roztoky 
nalezena průkazka DP hl. m Prahy – ulože-
na na MP Roztoky jako nález, zjištěna ma-
jitelka, téhož dne majitelce nalezená prů-
kazka předána, majitelka by touto cestou 
chtěla poděkovat poctivému nálezci;  
n�18. 11. oznámeno podezření z přestupku 
proti občanskému soužití ze 16. 11. v noč-
ních hodinách v bytě bytového domu v uli-
ci Braunerova – kvalifikováno a  šetřeno 
jako podezření z  přestupku proti občan-
skému soužití;
n�18. 11. cestou PČR oznámena krádež zboží 
v prodejně Tesco v Lidické ulici s tím, že po-
dezřelou osobu zadržela ochranka prodejny 
– na místě provedeným šetřením zjištěno, že 
podezřelá osoba si vzala v prostoru prodejny 
z regálu zboží, toto ukryla pod bundu a pro-
šla přes pokladny, aniž by zboží uhradila, 
u východu z prodejny byla zadržena ochran-
kou prodejny, ke krádeži se podezřelá osoba 
doznala, odcizené zboží bylo vráceno 
na  prodejnu, dalším šetřením a  vytěžením 
zaměstnanců prodejny bylo zjištěno, že tato 

podezřelá osoba v posledních dnech kradla 
zboží v prodejně opakovaně, že mají zachy-
cenu tuto osobu při krádeži na kamerových 
záznamech celkem ještě ve dvou případech, 
kdy se však podezřelou osobu nepodařilo 
zadržet, vzhledem k  podezření z  opakova-
ných krádeží  a vzhledem k celkové způsobe-
né škodě na  místo přivolána PČR Libčice, 
která si událost i s podezřelou osobou pře-
vzala k jejich realizaci zadokumentování po-
dezření z trestného činu krádeže;
n�21. 11. oznámen nález platební karty 
MasterCard Banka Creditas na Tyršově ná-
městí v místě u Eiffela – platební karta ulo-
žena na MP Roztoky jako nález, následují-
cího dne zjištěn majitel, nalezená platební 
karta mu byla předána; 
n�23. 11. oznámena krádež zboží v prodej-
ně Albert na  Tyršově náměstí s  tím, že 
ochrankou prodejny byly zadrženy dvě po-
dezřelé osoby – na  místě zjištěno, že dvě 
podezřelé osoby, které přišly do  prodejny 
společně, vzaly zboží z regálu, toto ukryly 
u sebe a prošly přes pokladny, aniž by toto 
zboží uhradily na  pokladně, u  východu 
z prodejny byly zadrženy ochrankou pro-
dejny, ke  krádeži se doznaly a  odcizené 
zboží bylo vráceno na prodejnu, byla zjiš-
těna totožnost podezřelých osob, provede-
na lustrace cestou PČR Libčice, přestupek 
proti majetku vyřešen s oběma podezřelý-
mi osobami uložením blokové pokuty 
v příkazním řízení na místě;
n�23. 11. v podvečerních hodinách oznáme-
na krádež zboží v prodejně Albert na Tyršo-
vě náměstí s tím, že ochranka prodejny za-
držela podezřelou osobu – na místě zjištěno, 
že podezřelá osoba vzala zboží z regálu, toto 
ukryla u sebe a prošla přes pokladny, aniž 
by toto zboží uhradila na  pokladně, u  vý-
chodu z prodejny byla zadržena ochrankou 
prodejny, ke krádeži se doznala a odcizené 
zboží bylo vráceno na prodejnu, byla zjiště-
na totožnost podezřelé osoby, provedena 
lustrace cestou PČR Libčice, přestupek pro-
ti majetku vyřešen uložením blokové poku-
ty v příkazním řízení na místě;
n�25. 11. v  rámci hlídkové činnosti zjištěn 
v ulici Plavidlo spadlý strom (topol) přes ko-
munikaci, který v tomto místě učinil komu-
nikaci neprůjezdnou – vyrozuměn ředitel 
TS Roztoky k jejich opatření, zadokumento-
váno, místo zajištěno páskou, doprava zajiš-
těna po objízdné trase; 
n�25. 11. oznámen poškozený okrasný 
strom na Tyršově náměstí – hlídka na mís-
to, na místě též vedoucí OŽP MÚ Roztoky 
a  ředitel TS Roztoky, provedeným šetře-
ním zjištěno, že k poškození tohoto stromu 
došlo v  souvislosti s  provozem vozidla, 
na  místo přivolána hlídka PČR Skupiny 
dopravních nehod Praha-venkov k  jejich 

zadokumentování, na  základě zjištěných 
skutečností na  místě provedeno šetření – 
zhlédnutí kamerových záznamů, vytipová-
no vozidlo, které mohlo způsobit poškoze-
ní okrasného stromu, poznatek předán 
policistům Skupiny dopravních nehod 
k jejich dalšímu opatření;
n�25. 11. ve schránce důvěry MP Roztoky 
nalezen čip navlečený na kovovém krouž-
ku s  přívěskem – nalezený čip uložen 
na  MP Roztoky jako nález, zveřejněno 
na  webových stránkách MP Roztoky 
a Facebooku – skupina Roztoky; 
n�26. 11. ve schránce důvěry nalezeny 2 ks 
platebních karet, jedna Visa banky Moneta 
a druhá MasterCard banky Česká spořitel-
na, obě stejného majitele – nalezené pla-
tební karty uloženy na  MP Roztoky jako 
nález, v následujících dnech odeslány pří-
slušným bankovním ústavům; 
n�28. 11. na  chodníku u  prodejny Pepco 
v Masarykově ulici nalezeny ztracené diop- 
trické brýle – uloženy na MP Roztoky jako 
nález, zveřejněno na  webových stránkách 
MP Roztoky a Facebooku – skupina Roz-
toky;
n�30. 11. oznámeno cestou PČR, že na pře-
chodu pro chodce v  ulici Lidická v  místě 
u  restaurace Na  Vrškách došlo ke  sražení 
chodkyně projíždějícím vozidlem – hlídka 
na místo, na místě již sanitní vozidlo Zdra-
votnické záchranné služby, jejíž osádka 
zraněnou ženu ošetřovala, zraněná žena 
poté převezena do zdravotnického zařízení 
FN Motol, na místě usměrňování dopravy, 
na místo hlídky PČR Libčice a prvosledová 
hlídka, poté se na místo dostavili policisté 
skupiny dopravních nehod PČR Praha-
-venkov, kteří si dopravní nehodu převzali 
k jejich realizaci zadokumentování;
n�30. 11. oznámen nález dámské tašky 
na  chodníku v  ulici Nádražní s  tím, že 
oznamovatel tuto tašku donesl na MP Roz-
toky – nalezená taška s obsahem byla ulože-
na na  MP Roztoky, ještě téhož dne pro-
střednictvím Facebooku – skupina Roztoky 
zjištěna majitelka, tato vyrozuměna a téhož 
dne taška majitelce předána.

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
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Vánoce jsou vždycky nové a neopakovatel-
né, nenechme si je vzít, ale nelpěme na tom, 
že musí být vždy plné bujarého veselí, přepl-
něných stolů jídlem, pitím a  sladkostmi. 
Dárků, kterých je tolik, že je pomalu za večer 
nestačíme rozbalovat, natož si je prohléd-
nout a vychutnat. Stačí, když budou láskypl-
né a  ohleduplné. Nechejme do  svých srdcí 
vstoupit klid a mír. Vánoční zvěst je o tom, 
že život a láska jsou nám svěřeny k ochraně.

Jak�jsme�do�svátečního�
času�vstoupili?
Vánoční ladění
Do svátečního času jsme vkročili ve čtvrtek 
24. 11. s předadventním podvečerem, který 
organizoval Svaz postižených civilizačními 
chorobami (SPCCH) v Roztokách a spolek 
Roztoky – město pro život. Při Vánočním 
ladění s farářkou Martinou Viktorií Kopec-
kou a vydavatelkou Martinou Boledovičo-
vou jsme strávili kouzelné a nezapomenu-
telné chvíle. Povídali jsme si o  tradicích 

našich předků, přírodě a  duchovním roz-
měru doby adventní a vánoční, jež nás nyní 
čeká. O  knížkách, kde toto vše najdete. 
Hlavně o  Vánočním tradináři, který spolu 
tyto dvě okouzlující dámy napsaly. Pořad 
byl propojen písněmi společně se sborem 
Roztocké děti. Na závěr zpíval celý sál a pro-
běhla velká autogramiáda. 

Jedna moc milá dáma mi ještě večer 
napsala, že tento podvečer byl pro ni ten 
nejkrásnější dárek k Vánocům. Co více si 
přát?

Adventní dílna
Ve  Vánočním ladění se hovořilo i  o  tom, 
jak se lidé dříve setkávali, povídali si, spo-
lečně pracovali i tvořili. Jako důkaz toho, že 
stále jdeme ve stopách našich předků, byla 
v pátek 25. 11. adventní dílna v Klubu seni-
orů (SPCCH), která krásně navazovala 
na tento večer. Vyráběli jsme adventní a vá-
noční dekorace a povídali si, jak jsme vá-
noční čas trávili a prožívali v mládí a jak je 
chceme strávit letos…

Rozsvícení�vánočního�stromu
Konečně po  dvou letech bylo náměstí 
na první adventní neděli opět plné usmě-
vavých lidí. Stánky se svařákem, pochutin-
kami a  řemeslným zbožím, převážně vá-
nočním.

Ve 14.30 zatančily děti z přípravky taneč-
ního oddělení ZUŠ a potom „přiletěli“ An-
dělé ze ztracené skříňky – pohádka, která 
upoutala děti i dospělé. V 16 hodin nastal 
hlavní program: zpívání sboru Roztockých 
dětí a tance tanečního oddělení ZUŠ Roz-
toky, všichni jsme si s dětmi zazpívali zná-
mou písničku Rolničky, promluvil k  nám 
nový starosta města Jaroslav Drda a  paní 
farářka CČSH Kristýna Ptáčková. A pak se 
počítalo 10 … 9 … 8 … 7 … 6 … 5 … 4 … 
3 … 2 … 1… a v 17 hodin se rozsvítil vá-
noční strom Roztok. Toto krásné odpoled-
ne završil svým zpěvem komorní smíšený 
sbor ROSA a nastal čas adventu a Vánoc.

Přejme tedy pokoj nám všem, přátelům 
i nepřátelům, lidem známým i neznámým.

Přejme si pokojné a zdravé prožití svátků 
vánočních. 

 l

Otevření mělo velký úspěch, přišly desítky 
lidí ze sousedství i  ze vzdálenějších částí 

Roztok a  okolí. Dorazili Češi i  Ukrajinci, 
kteří se na péči o Šatník podílejí. Nebylo by 

to však možné bez předchozích úprav jak 
interiéru, tak exteriéru a okolí. Jednalo se 
především o  zvelebení budovy, která byla 
celá zarostlá popínavými rostlinami a pů-
sobila tak jako pohádkový zámek ze Šípko-
vé Růženky. Město dům stejně ošetřit a za-
bezpečit potřebovalo, a  tak se skvěle 
potkaly i  tak potřebné úpravy s  přechod-
ným dobročinným využitím.

Advent a Vánoce, čas klidu a pohody

Komunitní šatník otevřen!

Advent	nám	již	začal	a	konečně	po	dvou	letech,	kdy	jsme	
se	vzhledem	ke	covidu	museli	obejít	bez	velkých	setkávání,	
rozsvícení	vánočních	stromů	bez	přátel,	známých,	bez	
společného	veselení	a	sdílení	radosti	a	sounáležitosti,	
můžeme	být	opět	spolu.

Čas	neskutečně	letí	a	je	to	více	než	měsíc,	kdy	jsme	oficiálně	
5.	11.	2022	otevřeli	v	ulici	Za	Cihelnou	1189	Komunitní	
šatník	v	Roztokách.	Přerodil	se	v	něj	humanitární	sklad	
v	Třebízského	ulici.	Šatník	funguje	pro	kohokoli,	kdo	chce	
své	věci	poslat	dál,	nebo	si	naopak	pro	něco	přijít.	

Vladimíra�Drdová
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Poděkování
Moc	děkuji	vedení	města,	Zuzaně	Šrůmo-
vé,	Jaroslavu	Drdovi	a	Tomáši	Novotné-
mu,	za	milou	návštěvu,	blahopřání	a	kytici	
k	narozeninám.		 l

Marie�Veckerová�(*1921)

Aktivity, které našim členům nabízíme, 
jsou velice různorodé – pohybové, ruko-
dělné, vzdělávací, organizujeme zájezdy, 
kulturní programy, jezdíme do  divadel. 
Aktuálně vás zveme do  Klubu seniorů 
na další výstavu paličkované krajky našich 
členek (viz plakát v tomto čísle).

Spolupracujeme s městem a také s nezis-
kovými organizacemi, abychom nejen na-
šim členům vylepšili v  rámci možností 
kvalitu jejich života v našem krásném měs-
tě. Za zmínku stojí spolupráce s organizací 
Dementia, která nabízí již druhým rokem 
sociální službu pomoci rodinám pečujícím 
o  své blízké trpící různými formami de-
mence, Alzheimerovou chorobou. 

A abychom vám nabídli zase něco no-
vého a velmi potřebného a žádaného, spo-

jili jsme se s neziskovým spolkem Moudrá 
sovička a nabízíme vám díky projektu Di-
gitální odysea Nadace Vodafone bezplat-
ný kurz, jak se naučit pracovat s chytrým 
telefonem či tabletem. Co se na semináři 
naučíte? Najít a ovládat základní možnos-
ti nastavení telefonu (upravit jas, připojit 
se k  wifi, nastavit si zvonění, upravit si 
vzhled zobrazení atd.). Správně a bezpeč-
ně vyhledávat na  internetu. Volat, psát 
zprávy, ovládat klávesnici dotykového za-
řízení. Fotit a spravovat fotografie ve svém 
zařízení. Komunikovat pomocí e-mailu, 
WhatsAppu, případně jiných komunikač-
ních aplikací. Sdílet fotografie a  jiné in-
formace. Seznámit se s  mnoha dalšími 
užitečnými aplikacemi jako Idos, Zá-
chranka aj.

Pokud vás to zaujalo a máte chuť se zúčast-
nit, reagujte na plakát, který najdete v tom-
to čísle Odrazu. Navíc slibujeme skvělého 
lektora a malé občerstvení.

Přehled všech našich pravidelných akti-
vit přineseme zase v lednovém čísle Odra-
zu. 

 l

Za SPCCH Roztoky
Vladimíra�Drdová
předsedkyně

Byla to týmová práce, na úpravách se podí-
lela celá řada lidí, od dobrovolníků přes lidi 
z úřadu a samosprávy. Velký dík patří jme-
novitě panu Petru Skřivanovi, který zastře-
šuje odbor správy a rozvoje města z pozice 
vedoucího, panu Slavomírovi Holíkovi 
a  Richardu Novákovi. A  samozřejmě To-
mášovi Novotnému, jehož zásluhou může 
Komunitní šatník část domu dočasně vyu-
žívat, a Zuzaně Šrůmové, díky které pěkně 
šlape. 

Co šatník nabízí? Kromě oblečení a obu-
vi také koloběžky, kočárky, hračky a občas 

i  elektroniku a  drobný nábytek. Vše je 
za  dobrovolný příspěvek, na  každém je 
zvážit možnost přispět na  sbírkový účet 
obce. Je ekologický, ekonomický, komunit-
ní… a máme z něj radost.

Co nedokážeme sami využít, to pošleme 
dál. Navázali jsme spolupráci s  centrem 
pomoci MRYA UA, které sídlí na Václav-
ském náměstí a denně tam pro humanitár-
ní pomoc dochází zhruba 300 lidí. A občas 
zásobujeme věcmi také Dobrodějnu.

Otevírací doba je i nadále stejná: pondělí 
a středa od 15.00 do 17.00. Otevřeno máme 

i  o  víkendu, a  to konkrétně v  sobotu 
od 9.00 do 13.00. Neváhejte a přijďte si vy-
brat cokoli, co potřebujete. A v případě, že 
budete chtít, přispějte na možnost podob-
ných aktivit do  budoucna. Nemusíte mít 
obavu dorazit i s malými dětmi, máme pro 
vás připravený dětský koutek.

Moc vám všem děkujeme a  těšíme se 
na  setkání v  Komunitním šatníku v  ulici 
Za Cihelnou.

� l

Marie�Kantorová�a�Barbora�Langer
Roztoky	sobě

SPCCH se těší na další rok své činnosti 
Především	chceme	poděkovat	městu	Roztoky,	že	naši	činnost	
podporuje	a	vnímá	naši	organizaci	jako	přínos	pro	naše	
roztocké	a	žalovské	společenství.

PF 2023

Vážení a milí přátelé,
přejeme Vám krásné Vánoce  a další nový rok 2023 plný pohody, laskavých úsměvů a krásných 
setkávání se s přáteli. Pevné zdraví, žádné strasti a hlavně za žádné situace neztrácejte  
nadhled a optimismus. Vnímejte všechny krásy kolem sebe, to je život, který stojí za to žít.
 

za SPCCH Roztoky                                                                                                 Vladimíra Drdová                                                                                                         
předsedkyně

Figurky vytvořily členky SPCCH v rámci rukodělných dílen
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BOHOSLUŽBY  O  VÁNOCÍCH   2022   
ŘÍMSKOKATOLICKÁ  FARNOST 

IV. neděle Adventní
Sobota    17. 12.
14:00  Levý Hradec

Neděle    18. 12.
  8:30  Únětice
10:15  Roztoky

Štědrý den
Sobota    24. 12.
15:30  Roztoky
 Štědrovečerní mše svatá
24:00  Únětice
 Půlnoční mše svatá

Slavnost Narození Páně
Neděle    25. 12.
  8:30  Únětice
10:15  Roztoky

Svátek sv. Štěpána
Pondělí 26. 12.
10:15  Levý Hradec

Svátek Svaté rodiny
Čtvrtek    29. 12.
17:45  Únětice   v předvečer

Pátek     30. 12.
 18:00  Roztoky

Poslední den občanského roku
Sobota    31. 12.
Mše svatá 
a Te Deum s požehnáním
18:00  Levý Hradec

Slavnost Matky Boží
Neděle     1.  1.
  8:30  Únětice
10:15  Roztoky
                
Středa     4. 1.
18:00  Roztoky

Slavnost Zjevení Páně
Čtvrtek    5. 1.
17:45  Únětice   v předvečer

Pátek     6. 1.
18:00  Roztoky

Slavnost Křtu Páně
Sobota    7. 1.
14:00  Levý Hradec

Neděle    8. 1.
  8:30  Únětice
10:15  Roztoky

www.farnostroztoky.cz

V případě deště nebo silného mrazu se setkání nekoná!

24. prosince v 11 hodin 
na palouku u Sodomů
v ulici U školky 1431

Již tradičně zveme všechny, 
kteří si chtějí na krátkou 
chvíli oddychnout od vánočního 
shonu na malý palouk, kde 
si můžeme zazpívat koledy 
za doprovodu kytar, 
připomenoutvánočnízvyky, 
ochutnat cukroví 
a společně poklábosit.

Těšíme se na Vás a 
rádi ochutnáme i 
vaše cukroví či 
něco ostřejšího!

Hezké svátky přeje CESTA pro město

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

Kdy: čtvrtek 19. 1. 2023 od 8:30 do 12:30 
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 účastníků

Svůj zájem hlaste na kontaktech:
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. 
Akce budou probíhat za platných vládních podmínek. 

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

Kde: Klub seniorů, Havlíčkova 713, Roztoky
každé pondělí a čtvrtek od  14  do 16 hodinČas: 
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Paličkovaná krajka VI.

ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU

Vernisáž 20. 12. 2022 v 10.30 hodin
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Žije v  Roztokách od  narození a  občas rád 
vtipkuje, že pamatuje ještě dobu, kdy se Ma-
sarykova ulice jmenovala Gottwaldova 
a  měla prašný povrch. Více než dvacet let 
působí ve spolku Roztoky – město pro život, 
který se hlavně věnuje pořádání kulturních 
akcí (například Dětský den na Tyršově ná-
městí) a funguje při něm pěvecký sbor Roz-
tocké děti, který vedou jeho žena a dcera.

Od roku 1998 do roku 2013 byl Jaroslav 
Drda zastupitelem města. Pak se stal tajem-
níkem v éře Jana Jakoba , aby teď dosáh po-
myslného vrcholu – a  usedl do  starostov-
ského křesla. „Dnes už na  to nevypadám, 
ale v mládí jsem hodně sportoval. Jako žá-
ček jsem začínal s fotbalem, pak jsem se dal 
na  atletiku, byl jsem mnohonásobným 
krajským přeborníkem ve sprintech a mys-
lím, že dodnes mám roztocký rekord 
ve skoku do dálky. Po skončení aktivní ka-
riéry jsem se vrátil k  fotbalu a několik let 
jsem vedl fotbalový klub SK Roztoky,“ říká 
v rozhovoru Jaroslav Drda. 

 
Teď je vám 64 let, dosud jste byl tajemní-
kem. Omlouvám se, ale cože jste se vůbec 
rozhodl kandidovat na  starostu před 
možností odchodu do penze?
Je v  tom víc motivů. Post tajemníka jsem 
po letošních volbách chtěl opustit tak jako 
tak. Obecně zastávám názor, že po  určité 
době každý vedoucí pracovník sklouzne 
do rutiny a do vedení organizace je potřeba 

dát nový impulz. Na  druhou stranu mám 
pocit, že vzhledem ke  svým zkušenostem 
ještě mohu Roztokám něco dát. Přes všech-
ny vady na kráse považuji Roztoky za úžas-
né místo k životu a pokládám za velké štěs-
tí, že jsem se narodil právě tady. No a když 
bylo zjevné, že Honza Jakob už nebude zno-
vu kandidovat, a vznikla otázka, kdo ho na-
hradí, vyplulo na povrch mé jméno. Kandi-
daturu jsem přijal a volby dopadly dobře.

 
Z úředníka politikem. Vidíte to jako vý-
hodu?
Jednoznačně. Nemusím se na  úřadu se-
znamovat ani s lidmi, ani s problémy, kte-
ré se musí řešit. Sleduji je denně zblízka 
už devět let. Má to ale i překvapivou nega-
tivní stránku. Jako úředník jsem si navykl 
zůstávat v  pozadí, zásluhy náležely vole-
ným zástupcům města. Dneska, když 
jsem na jejich místě, tak zjišťuji, že se ne-
umím takzvaně prodat. Něco s  tím budu 
muset udělat, ale uklidňuje mě jedna věc. 
Vzhledem ke svému věku už za čtyři roky 
kandidovat nebudu, a  tak se mohu sou-
středit na  svou práci, a ne na  to, aby mě 
lidi příště zase zvolili, což je časté postiže-
ní politiků.

 
To umožňuje docela svobodu a  volnost. 
Už v  minulosti jste byl zastupitelem 
za spolek Netřesk. Jak se lišila tehdejší ko-
munální politika a problémy od dnešní?

Komunální politika se moc nezměnila, po-
řád je to souboj koalice s opozicí. Připadá 
mi ale, že problémů a agend je čím dál tím 
víc a mají větší dynamiku.

 
Vaše manželka Vladimíra také kandido-
vala, je ve městě známa jako aktivní žena. 
Ve  volbách získala druhý nejvyšší počet 
preferenčních hlasů. Přesto se rozhodla 
nepokračovat jako radní, proč?
To už jsem psal v minulém Odrazu. Ano, 
voliči nám dali nejvíce hlasů, ale nehodlám 
pak poslouchat, že si z řízení města děláme 
rodinný podnik. Pokud jsem tedy dosáhl 
na místo starosty, Vlaďka se musela z ve-
doucích pozic stáhnout, což je pro město 
strašná škoda. Neznám obětavější a nezišt-
nější osobu, ochotnou pomáhat s  obrov-
ským nasazení všem potřebným. Ona sa-
mozřejmě bude pomáhat dál, ale už bez 
možnosti rozhodovat.

Jaká teď bude role bývalého starosty Jana 
Jakoba v zastupitelstvu, když se rozhodl 
nebýt členem rady města?
Od začátku jsme domluveni, že bude před-
sedou finančního výboru a  bude mít 
na starost rozpočet města. Za těch dvanáct 
let, kdy starostoval, dostatečně ukázal, že 
to umí jako nikdo jiný. A  samozřejmě si 
za  ním občas přijdu pro radu. Ať si kdo 
chce co chce říká, Jan Jakob mi nastavil lať-
ku hodně vysoko. Samozřejmě, nikdo není 
dokonalý. Ani on, ani já. Důležité je dělat 
svou práci, jak nejlépe člověk umí, a  mít 
v tomto ohledu čisté svědomí.

 
Jakou máte představu o  podobě Roztok 
za deset let?
Nejsem prognostik. Dneska jde všechno 
strašně rychle kupředu. Těžko se odhaduje, 
co bude za deset let. Omezím se tedy jen 
na obecné přání – naším úkolem je využít 
pokroku k tomu, aby se lidé ve městě cítili 
čím dál komfortněji a bezpečněji. 

 
Územní rozvoj je klíčové téma, to každé-
ho zajímá. Takže se zeptám jednoduše: 
Kde se bude v  příštích letech stavět 
a v jaké intenzitě?
Důležité je připomenout, že máme nový 
územní plán, který nikterak zásadně ne-
rozšířil plochy k zastavění. S výjimkou Ci-
helny se dnes už může větší výstavba reali-
zovat jen na  pozemcích, které vlastní 
developeři. Jedná se o  výstavu u  nádraží, 
na  Dubečnici, Na  Panenské, v  Solníkách 
a na bývalém zemníku. Všechny tyto loka-
lity máme nebo vbrzku budeme mít 

Soustředím se na práci. Ne na to, aby mě příště zvolili
Jaké	představy	o	rozvoji	města	má	nový	starosta	Jaroslav	
Drda?	Kde	všude	se	ještě	bude	stavět?	Budou	mít	Roztoky	
další	školu?	A	co	si	máme	představit	pod	slibem	„chytré	
město“?
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Vlakové jízdní řády
Platnost od 11. 12. 2022

Roztoky směr Praha Mas. n. Praha Mas.n. směr Roztoky Roztoky směr Libeň, Hos>vař
Pracovní den SO, NE, SV Pracovní den SO, NE, SV Pracovní den SO, NE, SV

00 30 Praha hl.n. 49**
04 31 31* 42 42**
05 01, 31 01, 31 12*, 42, 57 12, 42 12 L, 42
06 01, 27, 39 01, 31 12, 42 12, 42 12, 42 42**
07 01, 31, 39 01, 31 12, 42, 57 12, 42 12, 42 42
08 01, 31 01, 31 12, 42 12, 42 12, 42 42
09 01, 31 01, 31 12, 42 12, 42 12 L, 42 42
10 01, 31 01, 31 12, 42 12, 42 42 42
11 01, 31 01, 31 12, 42 12, 42 42 42
12 01, 31 01, 31 12, 42 12, 42 42 42
13 01, 31 01, 31 12, 42 12, 42 42 42
14 01, 31 01, 31 12, 42 12, 42 12, 42 42
15 01, 31 01, 31 12, 42 12, 42 12, 42 42
16 01, 31 01, 31 12, 42 12, 42 12, 42 42
17 01, 31 01, 31 12, 42 12, 42 12, 42 42
18 01, 31 01, 31 12, 42 12, 42 12, 42 42
19 01, 31 01, 31 12, 42 12, 42 12 L, 42 42
20 01, 31 01, 31 12, 42 12, 42 12 L, 42 42 L
21 01, 31 01, 31 12, 42 12, 42 42 L 42 L
22 01, 31 01, 31 12, 42 12, 42
23 01, 31 01, 31 12 12

*- jede v prac.dny, soboty a 7.IV., 5.VII., 28.IX., 17.XI., nejede  
8.IV., 18.XI.
**- nejede 25.12. a 1.1.
L - vlak končí v Libni
24. 12. a 31. 12. poslední vlak směr Praha odj. 20:31, z Mas. n. odj. 20.42

1

Platnost od 11. 12. 2022
Roztoky směr Praha Mas. n. Praha Mas.n. směr Roztoky Roztoky směr Libeň, Hos>vař
Pracovní den SO, NE, SV Pracovní den SO, NE, SV Pracovní den SO, NE, SV

00 30 Praha hl.n. 49**
04 31 31* 42 42**
05 01, 31 01, 31 12*, 42, 57 12, 42 12 L, 42
06 01, 27, 39 01, 31 12, 42 12, 42 12, 42 42**
07 01, 31, 39 01, 31 12, 42, 57 12, 42 12, 42 42
08 01, 31 01, 31 12, 42 12, 42 12, 42 42
09 01, 31 01, 31 12, 42 12, 42 12 L, 42 42
10 01, 31 01, 31 12, 42 12, 42 42 42
11 01, 31 01, 31 12, 42 12, 42 42 42
12 01, 31 01, 31 12, 42 12, 42 42 42
13 01, 31 01, 31 12, 42 12, 42 42 42
14 01, 31 01, 31 12, 42 12, 42 12, 42 42
15 01, 31 01, 31 12, 42 12, 42 12, 42 42
16 01, 31 01, 31 12, 42 12, 42 12, 42 42
17 01, 31 01, 31 12, 42 12, 42 12, 42 42
18 01, 31 01, 31 12, 42 12, 42 12, 42 42
19 01, 31 01, 31 12, 42 12, 42 12 L, 42 42
20 01, 31 01, 31 12, 42 12, 42 12 L, 42 42 L
21 01, 31 01, 31 12, 42 12, 42 42 L 42 L
22 01, 31 01, 31 12, 42 12, 42
23 01, 31 01, 31 12 12

*- jede v prac.dny, soboty a 7.IV., 5.VII., 28.IX., 17.XI., nejede  
8.IV., 18.XI.
**- nejede 25.12. a 1.1.
L - vlak končí v Libni
24. 12. a 31. 12. poslední vlak směr Praha odj. 20:31, z Mas. n. odj. 20.42

1

pod regulačními plány. Kdy k výstavbě do-
jde, záleží na  investorech, město bude je-
nom účastníkem řízení.

 
Jaká je vlastně maximální kapacita Roz-
tok, pokud něco takového můžeme říct?
Myslím, že přes dvanáct tisíc obyvatel by-
chom neměli jít.

 
Jakou máte představu o budoucím využi-
tí areálu v Cihelně? Dočkáme se klasické 
tělocvičny a plnohodnotné školy i s dru-
hým stupněm? 
Tělocvična je nutná pro výuku ve  škole, 
nafukovací hala je přece jenom spíš dočas-
né řešení. Druhý stupeň základní školy se 
také jeví jako nutný, nemůžeme ho mít je-
nom na Školním náměstí. Nicméně o vyu-
žití areálu se ještě povede veřejná diskuse.

 
Nově vznikla komise pro digitalizaci 
a inovace, v koaliční smlouvě máte kapi-
tolu chytré město. To jsou dnes módní 
témata, ale co si pod tím máme konkrét-
ně představit?
Jedná se o  komplex různých kroků, které 
by měly díky využití moderních technolo-
gií zjednodušit a zefektivnit řadu procesů. 
V komunikaci, v dopravě, v usnadnění ži-
vota občanů.

Slibujete například zavedení mobilního 
rozhlasu – oč jde?
Jde o  oboustrannou komunikaci úřadu 
s  občany prostřednictvím internetového 
rozhraní a textových zpráv do mobilů. Ob-
čané tak dostanou informace o  dění 
ve  městě a  sami budou moci kontaktovat 
úřad například s  nahlášením závad, a  to 
jednodušším způsobem než dosud.

Nejdelší kapitolou v koaliční smlouvě je 
životní prostředí. Proč?
Sama existence města má přece vliv na ži-
votní prostředí, každá činnost, která se 
ve městě odehrává, má do životního pro-
středí dopad, obvykle negativní. Proto mu-
síme zvažovat, jak tyto dopady kompenzo-
vat nebo aspoň minimalizovat.

 
Hodně se mluví o  bezpečnosti a  kame-
rách, má to své odpůrce a kritiky? Kolik 
a kde je plánujete, jak jste to celé zvažo-
vali?
Ano, střetává se tu ochrana bezpečnosti 
s  právem na  ochranu soukromí, je třeba 
najít určitou rovnováhu. Máme představu 
postupného rozšíření systému na  zhruba 
pětadvacet kamer, rozmístěných tak, aby 
pokryly frekventovaná místa ve městě. 

Václav�Dolejší

Složení�Rady�města��
a�kompetence:
n Jaroslav	Drda	(TOP	09)	
starosta	
sociální	záležitosti,	bezpečnost,	sport,	
odpadové	hospodářství

n Zuzana	Šrůmová	(Roztoky	sobě)	
místostarostka	
digitalizace,	životní	prostředí,	participace	
veřejnosti

n Tomáš	Novotný	(Sakura)	
místostarosta	
doprava,	silnice,	byty,	kultura,	technické	
služby

n Jaromír	Beran	(TOP	09)	
radní	
školství	a	vzdělávání

n Tereza	Kněžourková	(Roztoky	sobě)	
radní	
strategický	plán,	dotace

n Michal	Hadraba	(Sakura)	
radní	
územní	plán,	vodohospodářství

n Eva	Sodomová	(Cesta	pro	město)	
radní	
chodníky,	stezky,	dětská	hřiště,	oblast	
Žalova

� l



Jízdní řád linek 340, 350 a 954 od 11.12.2022 (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* 45 55 14 08 38* 14 04* 04° 19* 29 39 49* 59 14 21 51*
15 05* 15 25 35* 45 55 15 08 38* 15 04° 09 19* 29 39 49* 59 15 21 51*
16 05* 13 20 28 35* 45 55 16 08 38* 16 04° 09 19* 27 34 42 49* 59 16 21 51*
17 05* 15 25 35* 45 55 17 08 38* 17 04° 09 19* 29 39 49* 59 17 21 51*
18 05* 13 20 28 35* 47 59 18 08 38* 18 04° 09 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 5 25 5 09 26 39 59 5 24
6 01 11 21 29 37 41 49 57 6 6 09 19 27 35 39 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 35 45 52 15 06 37 15 03 13 20 33 43 50 15 04 35
16 05 15 22 34 44 52 16 06 37 16 03 13 20 32 42 50 58 16 04 35
17 00 07 16 22 33 46 58 17 06 37 17 05 14 20 31 44 56 17 04 35
18 07 22 37 52 18 06 37 18 05 20 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 57 5 23 5 22 55 5
6 08 17 25 33 38 45 53 58 59 6 6 15 23 31 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 31 41 48 15 03 33 15 09 29 39 59 15 31
16 01 11 18 30 40 48 56 16 03 33 16 09 28 38 54 16 31
17 03 12 18 29 42 54 17 03 33 17 01 10 27 40 52 17 31
18 03 18 33 48 18 03 33 18 16 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+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 so+ne

so+ne so+nepondělí - pátek

Roztoky, Tyršovo nám. - Dejvická

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

pondělí - pátek
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KULTURA

KULTURNÍ�KALENDÁRIUM�–�PROSINEC–LEDEN
1.	4.	–	22.	1.	2023 Výstava	Včela	–	Cesta	do	včelího	města Středočeské	muzeum,	Roztoky

4.	11.	–	19.	3.	
2023 Výstava	Hollar	–	napříč	generacemi Středočeské	muzeum,	Roztoky

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

16.	12.
Pá

Smíšený	sbor	Local	Vocal	vás	zve	na	Adventní	koncert	Magnificat		
Od	19.30	hod. Kostel	sv.	Klimenta,	Levý	Hradec

18.	12.
Ne

Jan	Jakub	Ryba	–	Česká	mše	vánoční	–	Komorní	smíšený	pěvecký	soubor	ROSA	
Od	18.00	hod.

Víceúčelový	sál	ZŠZB,	Školní	nám.	
470,	Roztoky

21.	12.
St

Loutkové	představení	Vánoční	příběh	–	Dřevěné	divadlo,	
Od	17.00	hod. Středočeské	muzeum,	Roztoky

23.	12.
Pá

Živé	jesličky	–	zveme	vás	na	každoroční	cestu	se	zpěvy	
Od	16.30	–	19.00	hod. Levý	Hradec

24.	12.
So

Vítání	Štědrého	dne	–	tradiční	sousedské	setkání	se	zpíváním	koled,	koledy	si	zazpívá-
me	s	Viktorem	Sodomou,	Jiřím	Klapkou	a	Evou	Sodomovou.	Od	11.00	hod.	 plácek	U	Sodomů

4.	1.	2023
St

Energie,	zdraví,	vzhled.	Cyklus	přednášek	o	zdravém	životním	stylu	
Od	18.15	hod. Lexik,	Obránců	míru

6.	1.
Pá

Cestovatelský	leden	–	Jiří	Tomáš	–	Grónsko	
Od	18.30	hod. Vratislavka	café

11.	1.
St Kurz	–	pracovník	v	sociálních	službách	 Lexik,	Obránců	míru

12.	1.
Čt

Cestovatelský	leden	–	Jakub	Sakala	–	Paleontologem	na	Antarktidě	
Od	18.30	hod. Vratislavka	café

19.	1.
Čt

Cestovatelský	leden	–	Pavel	Tichý	–	Himálajské	treky	
Od	18.30	hod. Vratislavka	café

21.	1.
So

Tibetské	mísy	–	základy	práce,	autoterapie	tibetskou	mísou	MyselfMassage.		
www.uzasno.cz/kurz			
Od	10.00	–	15.00	hod.	

Vratislavka	café,	Kroupka

21.	1.
So

Horaláci	aneb	zůstane	to	mezi	námi	–	divadelní	komedie		
Od	17.00	hod. Malá	tělocvična	ZŠZB,	Roztoky

26.	1.
Čt

Cestovatelský	leden	–	Michal	Balek	–	Mise	v	Afgánistánu	a	Litvě	očima	armádního	
kaplana,	od	18.30	hod. Vratislavka	café

Festival dokumentárních filmů o lidských 
právech Jeden svět se každoročně odehrá-
vá v Praze a ve více než 20 městech po celé 
České republice. V rámci svého 25. roční-
ku se festival poprvé uskuteční také v Roz-
tokách. Můžete se těšit na nevšední zážitek 
z toho nejlepšího, co světová i česká doku-
mentární tvorba v oblasti lidských práv ak-
tuálně přináší. Filmové projekce doprovo-
dí následné debaty se zajímavými hosty. 
Těšíme se zejména na  povídání s  dětmi 
a mladými lidmi v rámci školních projekcí. 
„Jeden svět jsem navštěvoval již jako stu-
dent vysoké školy v Praze. Proto mám vel-
kou radost, že se v  příštím roce dostane 
také do Roztok. Je to velká příležitost ze-
jména pro žáky naší školy, jak poznat svět, 
ve  kterém žijeme. Všechny srdečně zvu,“ 
říká o  festivalu Jaromír Beran, radní pro 
školství.

I my si vás tímto všechny dovolujeme po-
zvat na  první ročník festivalu, který se 
uskuteční v posledním březnovém týdnu. 
Aktuální informace zveřejníme včas 
na  www.jedensvet.cz a  na  facebookových 
stránkách festivalu.

� l

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

Festival Jeden svět míří do Roztok 

Přejeme vám  
příjemné prožití 

vánočních svátků  
a šťastný  
nový rok!

Vaše muzeum
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KULTURA

Srdečně zveme na  adventní koncert roz-
tockého sboru Local Vocal v pátek 16. 12. 
od 19.30 v kostele sv. Klimenta na Levém 
Hradci!

Za  doprovodu sólistů a  barokní kapely 
pod vedením Martina Šmída zazní pokla-
dy historie duchovní hudby: adventní mo-

teta španělského renesančního mistra 
Francisca Guerrera, nešporové žalmy uhří-
něveského skladatele Václava J. Moravce 
výsostně české raně klasicistní tradice, kte-
ré byly teprve nedávno objeveny v prachu 
místního kůru a půjde tak o jejich obnove-
nou premiéru po 250 letech, a konečně lí-

bezné Magnificat barokního velikána An-
tonia Vivaldiho.

� l

Těšíme se na společný zážitek!
Srdečně 

Adam�Slavický

Adventní koncert Magnificat sboru Local Vocal

Veselé Vánoce
a šťastný nový

rok 2023
Váš realitní makléř 

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

mým klientům a všem Roztockým přeji

INZERCE
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Jako děti jsme mívaly adventní kalendáře 
ve tvaru vánočního stromku, kdy po vyko-
nání dobrého skutku, např. donesení uhlí 
ze sklepa, jsme mohli na něm vybarvit jed-
nu svíčku. Peklo se mnoho druhů vánoční-
ho cukroví, celý byt voněl vanilkou. V době 
mých prarodičů se vyráběly dárky – pů-
vodním smyslem vánočního obdarovávání 
bylo potěšení blízkých dárkem vlastnoruč-
ně vyrobeným. I když tento zvyk již v po-
válečném období vyhasínal, upletený 
(krásný) svetr od maminky byl každoroční 
jistotou (nejdříve musela rozpárat ten, 
z něhož jsem už vyrostl...). Dříve, kdy vět-
šina lidí pracovala ještě rukama, bylo ob-
vyklé, že otec rodiny po večerech vyráběl 
betlémské figurky, aby pak představil svou 
chloubu u  vánočního stromečku. Kromě 
ústředních postav – Ježíška, matky Boží 
P. Marie, pěstouna sv. Josefa, dvojice andě-
lů a ovšem i nezbytného telátka s oslíkem, 
tvořili betlémskou scenérii „daráčci“. To 
byli pastýři s  ovečkami a  další příchozí 

k  betlémské jeskyni přinášející dárky pro 
Ježíška. Do jejich vizáže se promítalo pro-
středí, v  němž betlém vznikal. Najdeme 
tam proto snad všechny tehdejší profese – 
řemeslníky, ale třeba i  havíře (zejména 
např. na Kladensku a Příbramsku).

V dnešní super konzumní době je ovšem 
advent všechno možné než jen období kli-
du. Právě naopak, je to doba horečného 
utrácení a stresu při nákupu drahých dár-
ků, které jsou někdy i nad reálné finanční 
možnosti pořizovatelů. Letos jsou tyto 
předvánoční dostihy ještě o něco zvláštněj-
ší, když téměř za našimi humny současně 
zuří šílená a  brutální válka, která zužuje 
život lidí na prvoplánovou touhu přežít.

Dnešní advent je tedy na duševní poho-
du obdobím nejkritičtějším, vydechnout 
vesměs můžeme až u rozsvíceného vánoč-
ního stromku, pohříchu nejčastěji noblesní 
kavkazské jedle vypěstované na  dánské 
plantáži. Je to příklad naší marnotratnosti. 
Dříve jako vánoční stromek sloužily vý-

hradně smrčky nebo borovičky z  nucené 
prořezávky. I  ten je v Čechách mimocho-
dem docela mladou tradicí, navíc převza-
tou v 19. století z Německa. Ale skvěle se 
u  nás domestikoval. Také vánoční kapr 
není v široké populaci příliš starou tradicí, 
ještě před dvěma stoletími se večer servíro-
val nejčastěji „kuba“ – postní jídlo s krou-
pami a  houbami, případně pohankové 
placky.

Letošní Vánoce budou obzvlášť náročné 
na naši peněženku, resp. kreditní kartu. In-
flace je nejvyšší od roku 1991, vysoké ceny 
ještě přiživují prodejní řetězce, které využí-
vají příležitosti se trochu zahojit po  covi-
dovém období. V této situaci bychom udě-
lali nejlépe, kdybychom nepodlehli lákání 
Black Friday a  dalších „slevových“ akcí 
a odložili spotřebu třeba jen do Tří králů, či 
ještě lépe o měsíc, s tím, že si dáme dárky 
až na Hromnice. To by mělo na ceny (a in-
flaci) vpravdě zničující účinek. Ale to se 
bohužel nestane.

Snad se tedy pod tlakem trhu nezhroutí 
to hlavní poselství Vánoc hlásané betlém-
skými anděli: „Sláva na  výsostech Bohu 
a pokoj lidem dobré vůle!“  l

Stanislav�Boloňský

n�Hned na začátku volebního období jsme 
měli problém se zemědělci, jak jsem psala 
v minulém Odrazu, kteří se nám svou or-
bou nebezpečně přiblížili ke  stromům 
a keřům. Slovní domluva s firmou Agrivep 
je dobrým krokem, ale pojistka proti opa-
kování situace je více než nutná. Navrhli 
jsme zaměření a vytyčení hranice pozem-
ku města, které by mělo zabránit dalšímu 
poškozování stromů a keřů. Úhradu nákla-
dů budeme požadovat od příslušné firmy.
n�„Zdravotní zařízení pod jednou stře-
chou“ se jmenuje jeden z bodů našeho vo-
lebního programu. V této věci jsme vyvola-
li jednání s  investorem výstavby bytových 
a rodinných domů Panenská II. 
Na křižovatce Lidická-Přemyslovská u bu-
doucího kruhového objezdu má investor 
v plánu vybudovat supermarket (s největší 
pravděpodobností Lidl) a v dalším podlaží 
vzniknou prostory, které budou využity 
pro občanskou vybavenost Žalova. A právě 
v těchto prostorách bychom rádi viděli or-

dinace pro naše občany. Plánování a  ná-
sledná výstavba takového zařízení není 
jednoduchá jak po stránce stavební, tak fi-
nanční. Tento nelehký záměr si vyžádá se-
stavení pracovní skupiny složené z odbor-
níků. Rádi bychom oslovily také odborníky 
z  řad veřejnosti. Pokud vás tento projekt 
zaujal a  máte k  němu co říci, neváhejte 
a  napište na e-mail eva.sodomova@se-
znam.cz nebo ivabartiza@seznam.cz. 
n�Na prvním místě našeho programu stojí 
přece jenom rekonstrukce naší páteřní sil-
nice. Před několika dny se uskutečnila 
schůzka zástupců města, místostarosty  
T. Novotného, radního M. Hadraby a radní 
Evy Sodomové, kteří májí průtah městem 
v  gesci, s  projektovou kanceláří PUDIS 
a  KSÚS (Krajská správa a  údržba silnic). 
Ukázalo se, že na straně města je obnovení 
několika dokumentů, jež jsou před propad-
nutím, a zástupci města přislíbili rychlé do-
dání. IČ na průtah již byla zahájena. Obe-
sláni byli všichni správci inženýrských sítí. 

Pokud budou k dispozici všechna vyjádření 
DOSS + správců, je předpoklad podání žá-
dosti o stavební povolení v únoru 2023. Dle 
informace zástupce Krajské správy a údrž-
by silnic „nejsou zatím alokovány finance 
průtahu městem Roztoky, ale se stavbou je 
ve výhledu rozhodně počítáno“. Přeloženo 
do naši řeči, je opět na nás upomínkovat, 
naléhat, upomínkovat, naléhat...!
n�Navrhli jsme rekonstrukci dvou námi 
vytipovaných nejhorších chodníků. V Pře-
myslovské ulici je chodník namalovaný 
na silnici, což považujeme za nedostačující 
a pro obyvatelé tohoto domu i nebezpečné. 
Druhý chodník je roh Zaorálkové a Huso-
va nám., kde od  jara do  podzimu roste 
metr vysoký plevel a Technické služby mají 
se sekáním trávy práce více než dost. Proč 
jim to trochu neulehčit.
n�Zástavba na Dubečnici – nekončící pří-
běh! Firma White Hill chce předat novou 
výstavbu do  majetku města – zastupitel-
stvo již podruhé nepřijalo. Ani nemůže. 
Město má přebírat nové stavby ve  výbor-
ném stavu, avšak na Dubečnici jsme našli 
mnoho závad, včetně nebezpečně nakloně-

Advent, nebo Vánoce?

Cesta pro město informuje

Až	dostanete	do	rukou	toto	číslo	Odrazu,	budou	Vánoce	již	za	dveřmi.	Ale	bude	
také	vrcholit	období,	které	nazýváme	advent.	Rozumíme	pod	ním	„očekávání	
příchodu	(Spasitele)“.	Mělo	by	to	být	období	zklidnění,	zvolnění	životního	
tempa,	zamyšlení	nad	(nejen)	svým	životem	a	konání	dobrých	skutků.

Máme	něco	přes	měsíc	od	ustavujícího	zastupitelstva	a	je	mou	povinností	vás	
informovat	o	tom,	jak	pracuje	Cesta	pro	město	na	svých	předvolebních	slibech.	
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Řádková�inzerce
n�Hodinový	manžel.	Tel.	723	424	701

n�Máte	nemovitost	zatíženou	dluhy,	
které	rostou?	Pomůžeme	vám.	Staly	se	
z	vašich	půjček	postupně	exekuce,	kte-
ré	na	vás	tlačí	a	nutí	vás	brát	si	další	
půjčky?	Banky	už	vám	ale	se	špatnými	

registry	nechtějí	půjčit?	Máme	cestu,	
jak	vám	pomoci	zpět	k	normálnímu	
životu	a	běžné	hypotéce.	Nejde	nám	
o	získání	vaší	nemovitosti.

n�Ozvěte	se	na:	zachrananemovitosti@
email.cz	nebo	tel.	776	108	022

n�Nabízíme	velký	prosluněný	a	energe-
ticky	nenáročný	byt	3+kk	s	balkonem	
(celkem	91,3	m2),	s	garážovým	stáním	

v	domě	a	sklepem	v	Roztokách	výmě-
nou	za	dům	v	Roztokách	s	doplatkem	
dle	konkrétní	nabídky.	Nabídky	
e-mailem	ivankado@email.cz		nebo	
telefonicky	na	724	591	723

n�Koupím	pole,	louky	ve	středních	
Čechách,	nabízím	min.	100	Kč/m2.		
Tel.	603	442	474� �

� l

ného sloupu pouličního osvětlení a měsíc 
opravované dlažby pod kontejnery. Bude-
me vyvíjet tlak na  firmu, aby závady od-
stranila a  stavba mohla být převedena 
na město bez závad. Právě dnes mi přislíbi-
li (1. 12.), že dlažba bude hotová zítra 
a  na  ostatních závadách začnou pracovat 
od pondělka 5. 12. 
n�Ulice Za  Cihelnou, jedna z  posledních, 
kde při větru létal lidem prach do  očí 
a za deště chodili v bahně, se dočká nového 
povrchu z asfaltové směsi. Při dnešních ce-
nách a  finanční situaci města je to dobré 
řešení. 

A ještě vysvětlení, proč se koná rozsvíce-
ní vánočního stromu na  jiném místě než 
léta předešlá. Místo na křižovatce v Žalově, 
kde jsme s  touto tradicí začali, je krásné, 
ale má jednu vadu. Vejde se tam jenom 

strom, ale už ne lidé. Je to křižovatka pěti 
ulic a při našem veselí se lidé pohybovali 
na silnicích, což je velmi nebezpečné nejen 
pro lidi, ale i  pro pořadatele akce, který 
za bezpečnost odpovídá. A uspořádat pro-
gram pro děti a pozvat stánkaře, je už zcela 
nemožné. Nejdříve jsme navrhovali umís-
tit strom do prostoru nové školy Cihelna, 
ale osud tomu zabránil – propadla se silni-
ce, a proto ani tam by nebyl pohyb lidí bez-
pečný. Proto jsme nakonec vybrali parčík 
podél Přemyslovské ulice. Strom je vidět 
z obou stran, od křižovatky Přemyslovská–
Lidická i z příchodu z dolního Žalova. Je to 
prostor, kam můžeme umístit nejen strom, 
ale i stánky, ohřívače, lavice a hlavně pódi-
um a stan s programem. Pro starší občany, 
kteří mají problém dojít ke  stromečku, 
máme připravený dovoz i odvoz. 

S dalšími informacemi o naší práci se opět 
brzy ohlásím. Děkuji za váš zájem. 

Vážení občané, 
přeji vám krásné Vánoce, 
ať vám srdce zaplní láska, klid a pohoda.
A  vzpomeňte i  na  ty, kteří tyto nejhezčí 
svátky neprožijí se svými nejbližšími, 
na  ty, kterým válka zničila nejen Vánoce, 
ale i životy.

� l

Za sdružení Cesta pro město

PPoozzvváánnka  nnaa  nnoovvoorroočnní  ppoocchhoodd  

TTříkkrrálloovvá  OOkkooř 

5555..  rroočnníkk    
Vážení přátelé, příznivci turistiky, 

dovolujeme si vás pozvat na tradiční novoroční pochod Tříkrálová Okoř, 

 který proběhne v sobotu 7. ledna 2023. 

Startuje se od 7.30 do 9.00 hodin u staré školy ve Vokovicích – Veleslavíně,  

ul. V Nových Vokovicích, Praha 6. 

 Pro roztocké účastníky pochodu bude v 8.00 hodin přistaven autobus 

 před sokolovnou.  
 

Vezměte si s sebou: 
tužku, papír, mapu KČT č. 36 (Okolí Prahy-západ), případně mapu KČT č. 9 (Podřipsko), 

dobré obutí a oblečení a hlavně – dobrou náladu! 

Jsou připraveny trasy v délce 13, 16 (ta nevede přes Okoř), 28 a 44 km, cíl je ve 
Středočeském muzeu – zámku do 17.30 hodin. 

 Cestou se můžete u kaple v Číčovicích občerstvit dobrými buřtíky. 

Čeká na vás opět turistické sázení, na hradě Okoři sokolník,   

v cíli pak tradiční občerstvení, upomínky a ceny za MaTuSa. 

 

Těšíme se na vás, přijďte se po Vánocích příjemně protáhnout! 

Roztocké turistické oddíly mládeže                                  

                                                                                            

INZERCE

Eva�Sodomová
radní
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Týden od  7. do  11. 11. byl na  naší škole 
ve znamení barev. Všechny budovy rozzá-
řilo oblečení laděné do  barvy, která byla 
pro daný den určena.

V pondělí jsme byli červení, v úterý zele-
ní, ve středu modří a ve čtvrtek – to byl asi 
největší oříšek – jsme v šatníku hledali co-
koli žlutého nebo oranžového.

Pátek si každá třída udělala po svém – tep-
lákový, pyžamový, černý, černo-bílý, prouž-
kovaný.

Nutno podotknout, že to byl vážně po-
hodový a hlavně pohodlný den.
Cenu kreativity jednoznačně mezi učiteli 
roztocké budovy získávají paní učitelky 
Chaloupková a Jirkovská, na jejichž obleky 
jsme se každý den moc těšili.

Akce měla veliký úspěch. Barevný týden 
bavil děti i dospělé. Velké díky patří všem 
učitelům, asistentům, administrativním 
pracovníkům, paním kuchařkám, uklízeč-
kám, prostě všem, kteří se akce společně 
s  dětmi zúčastnili. Slibujeme, že si ji zase 
někdy zopakujeme.

� l

M.�Rambousková

Naše třída (7. C) se zapojila do  projektu 
Patronáty Skautského institutu.

Během školního roku bychom měli pe-
čovat o „svůj“ kousek krajiny, v našem pří-
padě Holý vrch. 16. září jsme pleli v  sadu 
kolem stromů a  1. prosince 2022 jsme 
na vřesovišti sbírali dříví a nakonec ho pá-
lili. Čas od času jsme si dali krátkou pauzu 
na svačinu, protože to byla práce velmi ná-
ročná, ale s kamarády nás to bavilo. Když 
byla práce už skoro hotová, tak jsme 

na ohni, kde jsme pálili dříví, opékali buřty 
a jiné dobroty, co jsme si přinesli. Děkuje-
me paní učitelce Madle Jelínkové Ťupové, 
že pro nás tuto akci domluvila, paní asis-
tentce Barboře Holé za  skvělou asistenci 
a pomoc při práci a panu Tomáši Zděblovi 
za pomoc přírodě a že se můžeme zapojit 
také. Doufáme, že po dokončení této práce 
bude sad krásný a plný ovoce.

� l

Karolína�Rozkydalová�(7.�C)

Žákovský parlament pod vedením paní 
učitelky Mudrochové pořádal dne 31. 10. 
halloweenskou akci pro první stupeň. Ko-
nala se jak na zahradě u hlavní budovy, tak 
ve sportovní hale na Cihelně.

Hlavní budova měla celkem deset stano-
višť, Cihelna sedm. Na  Cihelně si děti 

mohly například zastřílet s nerfkou, vyta-
hovat z rozdrobené bábovky gumové žížaly 
pomocí hůlek a zahrát si fotbal.

Za  splnění úkolů dostaly děti razítko 
na kartičku a potom sladkou odměnu. Jak 
organizátoři, tak děti odcházeli s úsměvem 
na rtech. 

Za  skvělou organizaci patří paní učitelce 
Mudrochové a  žákovskému parlamentu 
velké poděkování.

� l

A.�Kulhánková,�9.�A

Na začátku listopadu proběhlo na Základní 
škole Zdenky Braunerové vyhlašování  
2. ročníku výtvarné soutěže, v  rámci které 
měli žáci za úkol vytvořit návrh nového loga 
pro naši školu. Do soutěže se se svým návr-
hem zapojila téměř stovka žáků napříč prv-
ním a druhým stupněm a na porotu složenou 
z  vyučujících (L. Kubíčková, J. Panenková 
a P. Vlk) čekal při výběru těch nejzdařilejších 
děl skutečně nelehký úkol. Zatímco některé 
návrhy již na první pohled zaujaly svou origi-
nální myšlenkou, jiné pozornost poroty 
upoutaly technikou výtvarného zpracování.
V kategorii 8. a 9. tříd se vítězem stala Barbo-
ra M. (9. E), druhá se umístila Zuzka S. (9. C) 
a  třetí místo obsadila Maruška K. (8. B). 
V kategorii 6. a 7. tříd vyhrála Šárka S. (7. D), 

druhý skončil Václav P.  (6. C) a  na  třetím 
místě se umístila Nela J. (6. D). Výherkyní 
za první stupeň byla Malala F. (3. C), druhé 
místo obsadil Honza S. (5. C) a  na  třetím 
místě skončila Valentina D. (5. C). Zvláštní 

cenu poroty pak za jedinečné technické zpra-
cování loga školy získal Vladyslav B. (6. D). 

Samotné slavnostní vyhlášení proběhlo 
v  pátek 4. 11. 2022, kdy za  přítomnosti 
paní zástupkyně M. Rambouskové a všech 
zúčastněných žáků byly nejlépe umístě-
ným žákům předány ceny, které do soutěže 
darovala německá firma Edding vyrábějící 
kvalitní popisovače a  značkovače. Drob-
nou sladkou odměnu si ovšem odnesl kaž-
dý, kdo se do  soutěže se svým návrhem 
zapojil. Jménem pořadatelů soutěže by-
chom tímto chtěli moc poděkovat zmíněné 
firmě Edding, která poskytla do  soutěže 
moc hezké ceny.  l

Mgr.�Lucie�Kubíčková��
a�Mgr.�Pavel�Vlk

Barevný týden

Patronát na Holém vrchu

Halloween pro první stupeň

2. ročník výtvarné soutěže
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Na naší základní škole jsme v září otevřeli již 
druhou bilingvní anglicko-českou třídu. 
Projekt bilingvní výuky začal v  minulém 
školním roce jako pilotní, škola za podpory 
města a ve spolupráci se společností Young 
Hippocampus nabídla tuto možnost rodi-
čům a  vyšla tak vstříc nejen novým tren-
dům a požadavkům naší společnosti na růz-
norodější zaměření tříd, konkrétně těm, 
kteří mají zájem pro své dítě o intenzivnější 
a přirozenější výuku anglického jazyka.

Naši rodiče i žáci jsou více než spokoje-
ni, děti chodí do školy s chutí a se samo-
zřejmostí sobě vlastní komunikují v  ang-
lickém jazyce. Všem zájemcům z  řad 
prvňáčků se v květnu povedlo složit jejich 
první Cambridge zkoušky, ale nejen to, po-
vedlo se jim navíc dosáhnout vynikajících 
výsledků ve všech testovaných kategoriích.
O bilingvní výuku je mezi rodiči velký zá-

jem, a proto si k nám přijeli pro inspiraci 
i zástupci města a školy z Mníšku pod Brdy, 
které tento program také zaujal. Společně 
jsme nahlédli do  hodin a  byli nadšeni 
úrovní angličtiny našich nejen druháků, 
ale i prvňáčků. Bylo vidět, že děti angličti-
na velmi baví, a  také že se mohou pyšnit 
skvělými výsledky.

Jsem ráda, že jsem i  já mohla kolegům 
z Mníšku pod Brdy předat zkušenosti, jak 

se nám podařilo tento projekt prosadit 
i přes lehkou počáteční nedůvěru. A hlav-
ně, co mě nejvíce těší, je to, že se pokračuje 
dál a  v  příštím školním roce budou mít 
možnost i další prvňáčci nastoupit do  to-
hoto již prověřeného programu.

� l

Vladimíra�Drdová
zastupitelka

Neuvěřitelné. Roztocký podzim, tradiční 
hudební festival, se letos konal již po šest-
nácté. Letošní ročník navštívily desítky 
zájemců o  klasickou, ale také moderní 
hudbu. Umělecký soubor pod vedením 
Štěpána Skleničky zahájil festival Scher-

zandem od Antonína Dvořáka. Následo-
vala řada skladeb a  umělců, kteří před 
zraky posluchačů ukázali um a  talent. 
Mezi návštěvníky byli nejen rodiče uměl-
ců, ale také další milovníci hudby. Děkuji 
všem, kteří se do přípravy festivalu a jeho 

realizace zapojili, a zejména pak panu ře-
diteli Základní umělecké školy Bohumíru 
Šléglovi. Těším se na příští ročník.
 l

Jaromír�Beran
radní	pro	školství

Koncertní sezonu jsme zahájili Veřejným 
koncertem na zámku 20. října. Představili 
se nám vybraní žáci hudebního a literárně-
-dramatického oddělení. Koncert byl hoj-
ně navštíven a  výkony našich žáků byly 
po zásluze odměněny potleskem. 

10. listopadu se v Historickém sále roztoc-
kého zámku uskutečnil již 16. ročník hudeb-
ního festivalu Roztocký podzim. Bývá zvy-
kem, že kromě žáků a  učitelů vystupuje 
na festivalu host. Tentokrát to bylo Klasické 

dechové trio. A protože v našich řadách pů-
sobí učitelé z významných pražských orches-
trů (Česká filharmonie, Národní divadlo, 
Státní opera, Hudba hradní stráže) festivalo-
vý večer rezonoval skvělými individuálními, 
komorními i orchestrálními výkony, kterým 
zdatně sekundovaly výkony našich nejlep-
ších žáků. Naším cílem je neustále zvyšovat 
uměleckou úroveň a zároveň přicházet s ně-
čím novým, což se nám zásluhou hlavně 
„mladé vlny“ podařilo mírou vrchovatou.

15. listopadu jsme pro Mateřské školy 
uspořádali tradiční výchovný koncert, je-
hož cílem je seznámit roztocké děti s nápl-
ní činnosti ZUŠ, tedy hlavně s  nástroji, 
a podchytit jejich zájem o umělecké vzdě-
lávání. Kromě řady třídních koncertů se 
20. prosince uskuteční v prostorách multi-
funkčního sálu ZŠ tradiční Vánoční kon-
cert.� l

MgA.�Bohumír�Šlégl

Mám radost, když vidím, jak se věci daří

Hudba rozezněla zámeček

Podzim na ZUŠ
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I v letošním roce se žáci roztocké základní 
školy účastní projektu organizace Post Be-
llum Příběhy našich sousedů. Čtyři týmy 
z osmých a devátých tříd se za pomoci uči-
telů Mgr. Marie Jelínkové Ťupové a Bc. To-
máše Treichela seznamují s dějinami druhé 
poloviny dvacátého století. Slouží jim 

k  tomu příběhy lidí, které běžně potkávají 
na ulici, v obchodě nebo v autobuse – jejich 
sousedů z Roztok. Dozvídají se, jak historic-
ké události, o nichž se učí ve škole, prožívali 
normální lidé, nejen slavní politici a histori-
ci, kteří o  nich mluvívají ve  výroční dny 
v televizi. Zjišťují, že i jejich blízcí mají zají-

mavé vzpomínky, učí se ptát a zařazovat si 
jednotlivé historky do  souvislostí. Kromě 
toho si vyzkouší práci na  dlouhodobém 
projektu. V  listopadu absolvovali exkurzi 
do  Archivu bezpečnostních složek, kde si 
prohlédli jak některé uchovávané předměty, 
tak se dozvěděli o práci archivu a  jak mo-
hou jeho služby využívat. Většina týmů už 
také nahrála vzpomínky svého pamětníka 
a nyní se rozhodují, jak nejlépe mohou jeho 
příběh zpracovat. V  tom jim pomáhá od-
borník, v našem případě Klára Břicháčková 
ze Sdružení Roztoč. Možnosti jsou široké: 
mohou zvolit audio nebo videoreportáž, ale 
také třeba povídku, komiks nebo využít 
animace. Záleží na tom, která forma jim je 
blízká a jaké podklady pro svou práci seže-
nou. V letošním roce zpracovávají příběhy 
pana Ing. Jana Berana, Antonína Čermáka, 
Václava Majera a Ing. Martina Tocháčka.

Závěrečná prezentace se bude konat 
za  přítomnosti odborné poroty v  hotelu 
Academic ve  čtvrtek 23. února 2023. 
Všechny práce pak budou k nalezení na in-
ternetu. Ty loňské si můžete prohlédnout 
na adrese pribehynasichsousedu.cz.

� l

�Alena�Theodora�Dvořáková
koordinátorka	roztocké	části	projektu

A byl podzim, a byla zima, rok druhý …
Celým podzimem nás ve  výuce provázelo 
téma JÍDLO, v jehož rámci jsme si jedna tří-
da po druhé (čili za školu dvakrát, 7. a 8. lis-
topadu) vyjeli na  exkurzi do  firmy Eko-
frukt ve Slaném. Viděli jsme linky na tří-
dění ovoce, výrobu müsli tyčinek, obří 
sklady, a hlavně nekonečné sady jablek vý-
tečné chuti.
Svatého Martina jsme u nás oslavili 10. lis-
topadu zpěvem a  hostinou. Zpívaly sed-
mihláskové děti spolu se všemi pěveckými 
sbory Roztoče (jejich výčet je nesnadný, ale 
přibližně se jedná o: Rozrazil, Rezekvítek 
a  Rezekvět). Dirigovala, tón udávala 
a  na  harmoniku doprovázela dokonalá 
Jana Vöröšová, která to také všechno s dět-
mi nacvičila. Stoly se prohýbaly pod mísa-
mi svatomartinských rohlíčků, což může 
znít fádně, ale ve skutečnosti šlo o pestrou 
přehlídku tvarů, velikostí a obsahů. Zazně-
la legenda o  svatém Martinovi a  proběhl 
krátký světelný průvod neboli přehlídka 
půvabných, dětmi ručně vyráběných lam-
pionů.

V  pondělí 14. listopadu navštívili školu 
nově zvolený pan starosta Jaroslav Drda 
a radní pro školství Jaromír Beran. 
V úterý 15. listopadu se konala ustavující 
schůzka EKOTÝMu složeného ze zástup-
ců dětí  obou tříd, rodičů, paní učitelky 
Terky a  paní ředitelky Madly. Skupina si 
vytyčila pole působnosti a výhledy do bu-
doucnosti. Celkově jde hlavně o  snahu 
o co nejšetrnější hospodaření a nakládání 
se zdroji v rámci chodu školy.
Naše škola se taktéž zapojila do  meziná-
rodního Projektu Krokus. Od Židovského 
muzea v Praze jsme obdrželi padesát cibu-
lek krokusů, které jsme 29. listopadu vysa-
dili do tvaru Davidovy hvězdy v upomínku 
na 1,5 milionu dětských obětí holocaustu. 
Cílem projektu je zvýšit povědomí o  ne-
bezpečí diskriminace, předsudků a fanatis-
mu. 
V  rámci programu prevence rizikového 
chování navštívily školu zástupkyně orga-
nizace Dobronauti.
V listopadu také proběhly první letošní tri-
partity, čili individuální třídní schůzky tří 

stran: dítě – rodič – pedagog. Je zřejmé, že 
děti ušly od nástupu do školy obrovský kus 
cesty a  že sedmihláskové krédo Škola, 
do které děti chodí rády, se daří naplňo-
vat.

To byl ve zkratce listopad. A teď prosinec:
V  sobotu 10. prosince se v  zahradě školy 
uskutečnily vánoční trhy dětských prací. 
K  mání byly jak předměty vytvořené 
ve  škole v  rámci družiny, tak dětská díla 
z domácí produkce. 
Zájemci o zápis do naší školy mohou vyu-
žít nabídky dne pootevřených dveří 
v pondělí 19. prosince od 17.30. Návštěvu 
je nutné předem rezervovat na  e-mailové 
adrese: zs.sedmihlasek@gmail.com. Při-
hlášky přijímáme celoročně bez ohledu 
na to, do jakého školního roku se dítě zapi-
suje.
Jménem celého Sedmihlásku přejeme 
všem spoluobčanům radostné Vánoce 
a šťastný nový rok 2023.

l

Karolína�Šípalová

Příběhy našich sousedů

Sedmihlásek
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Ve Sporťáčku ke každému dítěti přistupuje-
me individuálně, veškeré činnosti uzpůso-
bujeme psychomotorickým dovednostem 
a  věku dítěte, nechybí motivace, otevře-
nost, vzájemná spolupráce a respekt. Proto 
je maximální počet dětí na lektora pět. 
Každý den si děti kromě zážitků odnášejí 
domů i  malý výrobek nebo pracovní list. 
Sporťáček funguje již 12 let a  neustále se 
vyvíjí. Od ledna 2023 jsme na základě pod-
nětů od rodičů zařadili do programu ang-

ličtinu, a to každé úterý. Naším cílem je co 
nejvíce se přiblížit hladkému přechodu 
do mateřské školy a aby od nás odcházelo 
spokojené a šťastné dítě. 

Naše práce je zároveň naším koníčkem. 
Přijďte se k nám podívat, rády vás uvidíme 
– Martina, Pavlína a Lenka se budou těšit 
na vaše děti a na společně strávený čas. 

� l

Pohodový adventní čas, veselé Vánoce 
a šťastný nový rok 2023 vám přeje 

Martina�Sasková�
za	studio	Neposedná	pastelka	

Více	informací	naleznete	na:		
www.neposedna-pastelka.wz.cz

A také jsme předávali knihy z Vánočního 
knihkupectví, naší největší benefiční akce. 
To běželo 14 dní v online prostoru v podo-
bě e-shopu, kde si zájemci mohli objednat 
a  zakoupit smysluplný dárek – knihy 
z  předních vydavatelství, s  jejichž náku-
pem navíc podpořili provoz našeho sdru-
žení a Cesty domů. 

Všem, kteří zvolili nákup knih prostřed-
nictvím našeho virtuálního knihkupectví, 
upřímně děkujeme. Vaše vědomé rozhod-
nutí umožňuje Roztoči dál pokračovat 
v  činnosti, kterou je vzdělávání, rozvoj 

a podpora komunity. A ta se odráží i zde, 
v možná snad obyčejném projektu, jako se 
někomu může knihkupectví zdát. Princip, 
na kterém stojíme, je totiž principem daru 
a  obdarování, podpory a  získávání, učení 
a sdílení. 

Za  Vánočním knihkupectvím pro Roz-
toč stojí nemalé úsilí. Chceme proto podě-
kovat komplet celému týmu dobrovolníků, 
kteří pod vedením Martiny Krátké (jíž dě-
kujeme jako první v  řadě) nejprve na  tři 
stovky titulů vybrali, roztřídili, nahráli 
do e-shopu, ten spravovali a pak také ob-

jednávky kontrolovali a  ve  finále balili 
a  rozdávali. Naše poděkování míří proto 
také k Martině Macurové a Renatě Baxové, 
které se měrou vrchovatou zasloužily 
o provoz a fungování knihkupectví. 

A když děkujeme, tak musíme pořádně, 
a tedy musíme pořádně poděkovat Jakubo-
vi Součkovi, který nám v posledních měsí-
cích pomáhá skutečně intenzivně. Jakubo-
vu dobrovolnickou práci pro Roztoč znáte 
především vizuálně – svým okem a zejmé-
na pak fotoaparátem zachycuje dění v Roz-
toči již řadu let. V poslední době díky jeho 
profesním znalostem implementujeme Sa-
lesforce, nástroj pro správu interních pro-
cesů, dat, péči o komunitu, kampaně a dal-
ší oblasti. A  bez Jakuba by e-shop také 
fungoval jen obtížně. 

Když zmiňuji práci posledních pár měsí-
ců, musíme znovu poděkovat všem po-
mocníkům, kteří svýma rukama a nohama 
přispěli k tomu, že jsme v září otevřeli ate-
liér Pod pekárnou. Nynější tvůrčí prostředí 
vzešlo ze zaprášeného okachlíčkovaného 
skladu až po strop plného odložených věcí 
i díky vizi naší milé architektky Evy Smolí-
kové. 

V  Roztoči děkujeme a  vinšujeme nej-
radši osobně. Jako přání k Vánocům při-
nášíme všem, kdo se chtějí přidat, to, co 
umíme – Živé jesličky, které pro vás při-
pravujeme s  desítkami dobrovolníků tra-
dičně v předvečer Štědrého dne… Společ-
né slavení a společná blízkost, to je to, co je 
důležité. A  vážíme si toho, že si spolu 

Sporťáček – od ledna nově i s výukou angličtiny 

Roztoč chce vinšovat hlavně osobně. Všem požehnané Vánoce! 

Pro	koho	je	Sporťáček	určen?	Pro	všechny	děti	již	od	2,5	roku	
bez	přítomnosti	rodičů.	Děti	se	pod	vedením	zkušených	
kvalifikovaných	lektorek	hravou	formou	učí,	tvoří,	zpívají,	
tancují,	cvičí	a	zvykají	si	na	dětský	kolektiv.	

Půlka	prosince	je	za	námi	a	v	Roztoči	už	jsme	trochu	nadělovali.	Vlastně	nejen	
trochu.	První	sobotu	v	prosinci	se	nadělovaly	prožitky	zejména	divadelní.	
Proběhla	totiž	Tichá	jelení	nadílka,	loutkově-pohádkový	festival	tvorby	nejen	
pro	děti.	Tichý	jelen	naděloval	v	Roztokách	rozkročen	hned	na	třech	scénách	–	
ve	Vratislavka	Café	ty	nejniternější	představení	pro	hrstku	diváků,	v	ateliéru	
PlechOn	za	knihovnou	větší	kusy	pro	početnější	obecenstvo	a	v	ateliéru	Pod	
pekárnou	se	tvořily	v	andělské	dílně	andělé.	
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Milí	čtenáři,	Vánoce	jsou	za	dveřmi	a	pro	ty	z	vás,	kteří	
ještě	váhají,	co	darovat	pod	stromeček,	máme	tip.	Naše	
dárkové	poukazy	na	rekvalifikační	a	jazykové	kurzy	stejně	
jako	na	další	naše	aktivity	vám	vystavíme	jmenovitě	podle	
vašeho	přání	a	cenu	si	určíte	sami.	Do	24.	12.	2022	navíc	
nabízíme	slevu	500	Kč	na	kurz	Pracovník	v	sociálních	
službách.	

Rekvalifikační�kurz�
Pracovník�v�sociálních�
službách�–�11.�ledna�2023
Dne 11. ledna 2023 začíná zcela nový akre-
ditovaný kurz Pracovník v sociálních služ-
bách v rozsahu 150 hodin vč. praxe. Větši-
na přednášek bude vedena živě online, a to 
buď ve čtvrtek, pátek nebo sobotu. Platbu 
za kurz lze rozdělit na splátky. Kurz je pl-
nohodnotnou rekvalifikací pro osoby pe-
čující o  děti i  seniory. Nabízí odbornou 
pomoc s  péčí o  nemocného člena rodiny 
nebo seniora a poskytuje možnost nového 
pracovního zaměření. Absolventi kurzu 
budou moci na základě osvojených znalos-
tí, dovedností a zkušeností poskytovat pří-
mou péči o  osoby v  ambulantních nebo 
pobytových zařízeních či pečovatelskou 

činnost v  domácnosti. Pracovat poté mů-
žete i na živnostenský list. Pokud u nás ab-
solvujete kurz Chůva pro děti, pak si bude-
te moci otevřít tzv. vázanou živnost „Péče 
o  dítě do  tří let věku v  denním režimu“. 
O proplacení obou kurzů lze žádat na úřa-
du práce. Přihlášku najdete na  našich 
webových stránkách, kapacita kurzu je 
omezena. 

Zdraví,�vzhled,�energie�–�
úvodní�přednáška�nového�
cyklu�4.�ledna�2023
Propojení zdravé výživy a dobré psychické 
pohody bude věnována úvodní přednáška 
našeho nového cyklu Zdraví, vzhled 
a energie. Přijďte si do Lexiku ve středu 4. 
ledna 2023 v  18.15. poslechnout paní 
Ing. Leonu Paulovou, Ph.D., která vystudo-

vala Fakultu potravinářství a biochemické 
technologie VŠCHT Praha. Následovat bu-
dou čtyři další přednášky na  téma „Proč 
a  jak se v těle ukládá tuk a  jak se ho zba-
vit?“, „Proč mám pořád chuť na sladké a co 
s  tím dělat?“, „Jsou tuky opravdu špatné, 
a  pokud ne, které vybrat?“, „Jak dýchání 
a stres ovlivňuje náš metabolismus?“, „Jak 
zdraví střev ovlivňuje fungování těla?“ Po-
kud se někdo z vašich blízkých o správnou 
životosprávu zajímá, opět lze využít dárko-
vý poukaz na  celý cyklus nebo jeho část. 
Cena je 1 500 Kč za všech 5 přednášek. Bu-
deme se na vás těšit. 

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.

Za celý kolektiv vzdělávacího centra Le-
xik a společnosti Insignis vám přeji příjem-
né prožití vánočních svátků a úspěšné vy-
kročení do roku 2023. 

� l

Bc.�Jana�Janoušková
koordinátorka

po  dvou letech můžeme zase potřást ru-
kou. 23. prosince tedy půjdeme společně 
průvody plnými nadějného očekávání až 
k Betlému. Podrobnější informace ohled-
ně času a místa budeme zveřejňovat na na-
šem webu www.roztoc.cz

Nohy�v�teple
Stovce malých i velkých je zima. Ti všichni 
se střídají v ateliéru PlechOn, kde nefun-

guje kotel na topení a ohřev vody. Stovka 
čítá baletky včetně prťat, maminky s bato-
laty, cvičenky jógy, malé i větší tanečnice 
a  tanečníky z  folklórních kroužků, herce 
a  herečky z  dramaťáků. A  nejen baletky 
chtějí zatopit pod kotlem. Přispějte jim 
na teplo. Díky vašim příspěvkům vymění-
me kotel, který vytápí ateliér. Staňte se 
dárci v naší kampani Nohy v teple a umož-
něte pokračování našich kurzů v  ateliéru 

PlechOn i v zimě. Více info na www.daruj-
me.cz nebo na www.roztoc.cz.

�
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Markéta�Kratochvílová

Vánoční dárkové poukazy – výborný tip na dárek  

Přejeme veselé Vánoce 
a šťastný nový rok 

2023

Realitní tým pro Roztoky
Kurbanova & Sviták
606 171 876
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Mnozí si kladli otázku, jak oslavit 28. října výročí republiky a při-
tom udělat něco dobrého i pro sebe? Odpověď byla jednoduchá – 
přece pohybem! Na 160letou sokolskou tradici navázal již druhý 
ročník Sokolského běhu republiky v Roztokách. V ulicích města 
tak poskytl sportuchtivým ideální příležitost proběhnout se 
na trati, která měří přesně 1 918 m, a zároveň k tomto běhu přizvat 
kamarády nebo rodinné příslušníky. 

V  rámci loňského ročníku se zúčastnilo více než 5 000 běžců 
po celém světě. Tuto sílu letos doplnilo skoro 70 běžců v Rozto-
kách. Nejprve odstartovali nejmenší běžci, kteří obkroužili Školní 
náměstí a ve velmi slušném tempu dorazili do cíle. Pro nejmladší 
závodníky to byl mnohdy první závod v životě (ročník 2019!). 

U žactva a dospělých bylo nutné provést rozcvičku, neboť není 
nic horšího, než když místo radosti z pohybu čelí závodníci zraně-
ní. Za velmi hezkého počasí se uskutečnil i běh dospělých. Běžci 
dvakrát oběhli Školní náměstí, pokračovali k  Tyršovu náměstí, 
za pomníkem Jana Palacha zabočili a vydali se zpět k „fiňákům“, 
kde se otočili a běželi do cíle. O vítězství se dokonce bojovalo! Té-
matem našich běhů je samozřejmě i připomenutí role Sokola při 
založení Československa, stejně tak významných lokálních spor-
tovců – Standy Jungwirtha, Františka Tomišky a dalších.

Ambasadorem našeho běhu byl opět známý moderátor Jan 
Smetana. I když nemohl být přítomný osobně, alespoň na dálku 
nám držel palce a posílal virtuální pozdravy.

Moc milé bylo, že si na závod a vyhlášení výsledků našli čas pan 
starosta Jaroslav Drda s ženou Vlaďkou. 

Necelý měsíc po Běhu republiky se uskutečnil již třetí ročník Běhu 
pro Emila. Tento závod v Roztockém háji měří téměř 4 km a běh 
v terénu prověří ve větší míře fyzickou kondici a vytrvalost běžců. 
Kromě sportovního charakteru oddíl atletiky TJ Sokol Roztoky 
vybírá startovné, jež následně posílá nadaci Post Bellum jako pod-
poru jejich činnosti.

Na závěr velké poděkování Městské policii Roztoky za pomoc 
s organizací Běhu republiky, rozhodčím Českého atletického sva-
zu Karlu Ryšánovi a Jaromíru Prokešovi, městu Roztoky za pod-
poru závodu, firmám Dekonta a  Eaton za  dary pro závodníky 
a všem trenérům a rodičům oddílu atletiky za jejich podporu na-
šeho krásného sportu.

� l

Mgr.�Martin�Matas
Oddíl	atletiky	TJ	Sokol	Roztoky

Znovu v Roztokách – Sokolský běh republiky a 3. ročník Běhu pro Emila
...	to	byl	tradiční	program	podzimních	
outdoorových	běhů	pořádaných	oddílem	
atletiky	TJ	Sokol	Roztoky.

Muži	 Viktor	Němec A.	C.	TEPO	Kladno 15	min:26	s

Ženy Marie	Kubánková Sokol	Roztoky	 17:25

Žáci Jáchym	Kubánek Sokol	Roztoky	 17:17

Žákyně Alena	Schuhmeierová Sokol	Roztoky	 17:23

Přípravka Lukáš	Vaněk Sokol	Roztoky 21:28

Anna	Stará Sokol	Roztoky 21:46

Vítězové	kategorií:

Vítězové	kategorií:

Muži Aleš	Novák AC	Domažlice	 6	min	14	s

Ženy Iveta	Petříčková Sokol	Roztoky 7:21

Žáci Jakub	Horáček Sokol	Roztoky 4:21

Žákyně Karolína	Kunstátová SK	Míle 4:40

Přípravka	 Felipe	Flores Sokol	Roztoky	 41	s

Emílie	Nováková Sokol	Roztoky	 44	s

PONDĚLÍ
18.45-19.45 h

BODYBALANCE
sokolovna

20.00-21.00 h 
BODYFORMING

sokolovna

ÚTERÝ

16.00-17.00 h
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
pomoc od bolesti zad

přísálí v sokolovně

PÁTEK

20.00-21.00 h
FITBALL

sokolovna

Více na www.sokroz.cz

Zleva pan starosta Jaroslav Drda, Vlaďka Drdová, závodníci a trenér Martin Matas
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Jedinou smutnou událostí bylo úmrtí naše-
ho věrného fanouška, trenéra, rádce, opo-
nenta a  báječného člověka, pana Václava 
Kapitána.  

Podzimní část sezony proběhla vcelku 
v  klidu a  pohodě, se střídavými úspěchy 
všech našich mužstev.

Nejlépe se po  podzimní části umístila 
mužstva mladší a  starší přípravky a  naše 
„Béčko“. Všichni shodně na druhých mís-
tech svých soutěží.

Takže má Béčko jasný cíl pro jaro, a tím 
je pokus o postup do III. třídy okresu Pra-
ha-západ.

Mužstva přípravek nikam postoupit ne-
mohou, ale nevadí, i tak máme z jejich vý-
konů a výsledků radost.

Útok na postup do vyšší soutěže vyhlási-
lo i naše Áčko. Takže uvidíme, určitě bude-
me oběma mužstvům dospělých držet pal-
ce a na jaře se máme na co těšit.

Máme po volbách, naše město má nové 
vedení. Jeho složení dává garanci pokračo-
vání výborné spolupráce mezi městem 
Roztoky a sportovními spolky, které v Roz-
tokách fungují.

Stejně tak doufáme v pokračování úspěš-
né spolupráce s místním Sokolem, se kte-
rým jsme podepsali novou Smlouvu o pro-
nájmu a využívání sportovních ploch. 

Přes zimu se naše fotbalové aktivity čás-
tečně utlumí. Hráči se budou věnovat za-
slouženému odpočinku, fanoušci se bu-
dou snažit dohonit to, co díky sledování 
fotbalu nestihli udělat. Ale vše jen naoko. 
Bez fotbalu přece nemůžeme být. Takže 
hráči zase začnou s přípravou na jaro, bu-
dou hrát různé zimní halové i  venkovní 
turnaje. Áčko opět odehraje, ve  spojení 
s  Horoměřicemi, zimní ligu na  Aritmě 
Praha. A  fanouškům, kterým se nebude 
chtít nikam chodit, připravila FIFA, ne-

zvykle v  zimních měsících, mistrovství 
světa v Kataru. 

Takže si od fotbalu moc neodpočineme. 
A na konci března už se opět soutěže napl-
no rozeběhnou. 

Jedna výborná zpráva na  závěr. Vedle 
nové školy město vybudovalo novou nafu-
kovací halu, kterou budeme moci všichni 
na trénování v zimních měsících využívat. 
Za  to si zaslouží vedení města velký dík. 
A vedle haly bude zase určitě otevřeno klu-
ziště, které bylo minulý rok velice hojně 
využíváno sportovní veřejností.

A ještě jedna dobrá zpráva. V červnu by-
chom chtěli opět uspořádat tradiční Do-
kopnou s  koncertem skupiny TYP na  zá-
věr. 

Chtěl bych tedy všem popřát klidné pro-
žití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěs-
tí a úspěchů v roce 2023.

� l

Ing.�Tomáš�Novotný
předseda	SK	Roztoky

Fotbalový podzim je za námi
Dobrý	den,	vážení	sportovní	přátelé.	Tak	nám	skončila	
podzimní	část	fotbalové	sezony	2022/2023.	Tentokrát	
nebyla	přerušena	žádnými	pandemiemi,	žádnými	dopady	
válečného	konfliktu	ani	žádnými	dalšími	„mrzutostmi“.
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KABELEMKABELEM  
BEZDRÁTOVĚBEZDRÁTOVĚ

PŘIPOJÍME VÁS VE VÍCE NEŽPŘIPOJÍME VÁS VE VÍCE NEŽ                                                      ROZTOKROZTOK  
v Roztokách od roku 2004v Roztokách od roku 2004

až 1 Gbit/saž 1 Gbit/s

90 %90 %

roztoky@connectplus.cz
+420 234 222 222
chat na webu www.234.cz / Facebook

bez limitůbez limitů

nízké prvotní náklady od 1 Kčnízké prvotní náklady od 1 Kč

technická obhlídka ZDARMAtechnická obhlídka ZDARMA

nastavení sítě na klíč

4 varianty internetové televize4 varianty internetové televize
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PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOCE
A ÚSPĚŠNÝ VSTUP DO NOVÉHO ROKU 
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