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inzerce

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

HotoVé podklady:
n  Adobe	Acrobat	–	ve	formátu	

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

n  Doporučená	minimální	velikost	
písma	je	6	bodů.

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

podklady pro další 
zpracoVání:

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

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

ZŠZB hledá 
do týmu pracovníka, 

který podpoří
 vyhledávání 

a administrativní řízení
grantů a projektů 

naší školy. 

Více informací 
na tel. 601 124 207 

nebo info@zszb.cz 
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ÚVODeM

OBSAH:
Svět je báječné místo k narození

Lidská paměť a  podvědomí pracují prapodivně. Zničehonic 
jsem si vzpomněl, jak asi před 40 lety Miroslav Kovářík recito-
val v  Rubínu báseň Lawrence Ferlighettiho. Není tu prostor, 
abychom ji otiskli celou, tak jen úryvek: Svět je báječné místo / 
k narození / jestli vám nevadí že někteří lidé umírají / po celý čas / 
nebo snad mají jen hlad / čas od času / což se dá celkem snést / po-
kud to nejste zrovna vy (překlad Jan Zábrana).

Podvědomí pracuje podivně a někdy nesrozumitelně, ale tady 
je ta paralela docela zřejmá. Někteří lidé umírají, jiní trpí, a dokud se to nedotkne nás 
nebo našich blízkých, tak nás to až tolik netrápí. Někteří tomu dokonce nevěří. 

Žijeme v nepříjemné době. Útočí na nás neviditelný nepřítel a my si s tím zatím moc 
nevíme rady. Snad pomůže očkování, ale to ještě bude nějaký ten měsíc trvat.

Zatím si musíme odepřít činnosti, které nám dříve přišly samozřejmé. Nemůžeme si 
zajít na výstavu, do divadla, nedá se hromadně sportovat, většina dětí se učí z domova.

Tyto skutečnosti se promítají i do Odrazu. Nepamatuji si, že bychom někdy netiskli 
kulturní kalendář, protože do něj nebylo co dát. Přinášíme sice seznam nových knih 
v naší městské knihovně, ale zatím si je nepůjčíte, protože i knihovna je zavřená.

Nicméně je třeba myslet také na budoucnost, život jde dál. Zastupitelstvo schválilo 
městský rozpočet, se kterým vás seznámí pan starosta. A Odraz má nového předsedu 
redakční rady, jímž se stal Václav Dolejší, který momentálně působí ve zpravodajství 
serveru Seznam.

Žádný les není bez konce a každá bouřka jednou pomine. I tahle epidemie se jednou 
utlumí, neodvažuji se tvrdit, že úplně skončí. Nepochybně pak i při návratu k obvyk-
lým aktivitám budeme muset být obezřetnější. Aby to neskončilo jako v té Ferlinghe-
ttiho básni:

… jenže zrovna když jste v nejlepším / přijde usměvavý / funebrák.
Svět je opravdu báječný, optimisté dokonce věří, že nejlepší ze všech možných. Pesi-

misté se obávají, že to tak opravdu je.
Ale hlavně, z velké části bude takový, jaký si ho uděláme.  l

� �Jaroslav�Drda
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INFORMACE Z RADNICE

Zastupitelstvo schválilo rozpočet města, 
proto mi dovolte, abych vás seznámil s tím, 
co nás zejména z hlediska investic v letoš-
ním roce čeká. Schvalování rozpočtu pro-
vázela celá řada nejistot. Jednak nikdo 
neví, jak se bude vyvíjet covidová krize 
a jaký bude mít dopad na ekonomiku, což 
zásadně ovlivňuje příjmy města. Zároveň 
nebylo jasné, jaké budou platit daňové zá-
kony, což má na rozpočet také nezanedba-
telný vliv. I proto jsme se dohodli, že situa-
ci po pár měsících vyhodnotíme a rozpočet 
města patřičně upravíme.

Základní�škola
Největší investicí a prioritou je nová budo-
va školy v Žalově. Tuto stavbu jsme zahájili 
v loňském roce a letos ji dokončíme. Jedná 
se o mimořádně velkou investici v celkové 
výši přesahující 170 milionů Kč. Částečně 
na ni čerpáme dotaci (cca 56 milionů Kč), 
vlastní zdroje, ale museli jsme si i  půjčit. 
Vzhledem k  ekonomické situaci budeme 
muset tento úvěr splácet pomaleji, než jsme 
si původně mysleli. Každopádně se letos 
dočkáme krásné a  funkční budovy, která 
významně rozšíří kapacitu naší školy.

Protože nemáme dostatek peněz na  to, 
abychom vedle školy postavili i novou tělo-
cvičnu, kterou máme již naprojektovanou, 
vybudujeme v sousedství venkovní hřiště 
s nafukovací halou. Tu postavíme na sou-
sedním velkém pozemku, který jsme loni 

koupili. Letos nás čeká poslední splátka 
za  tento pozemek ve  výši 29 milionů Kč. 
Povedeme diskusi o  tom, jak tento poze-
mek v budoucnu využít.

Silnice�a�chodníky
Komunikace bychom moc rádi opravovali 
rychleji, než nám dovoluje finanční realita. 
I přesto letos konečně dojde k rekonstrukci 
nezpevněné části Šaldovy ulice. Pokud by se 
nám podařilo získat dotaci, tak bychom opra-
vili i  Hálkovu ulici a  část Havlíčkovy ulice 
v blízkosti školy. Opravíme chodníky u ulice 
Přemyslovská a  Komenského, které se ne-
podařilo opravit loni. Budeme pokračovat 
s opravami chodníků v lokalitě Na Vrškách, 
byť to budou jen drobné úseky. Průtah měs-
tem má konečně vydané územní rozhodnutí, 
proto jej kraj bude moci zahrnout do zásob-
níku projektů. Vynasnažíme se, aby konečně 
v příštích letech došlo na samotnou realizaci.

Život�ve�městě
I  nadále počítáme s  podporou našich 
spolků, a  to ve  stejné výši jako doposud. 
Doufám, že se opět dočkáme tak bohatého 
společenského, kulturního i  sportovního 
života jako před koronavirovou krizí. Snad 
proběhne i  odložený desátý ročník Slav-
ností levého a pravého břehu.

Sketepark v  ulici Obránců míru by se 
měl dočkat odhlučňovací stěny, dětské hři-
ště u současné žalovské školy nového oplo-

cení. Na  jaře otevřeme nové vodní hrátky 
na dětském hřišti u ulice Obránců míru.

O  veřejnou zeleň budeme samozřejmě 
pečovat a rozšiřovat ji.

Z  úsporných důvodů letos neproběhne 
participativní rozpočet Dobrý nápad, 
ke  kterému se nepochybně v  příštích le-
tech vrátíme.

Sociální�oblast
Navýšili jsme prostředky pro podporu 
potřebných. Dům s pečovatelskou službou 
se dočká opravy balkonů. Bude vypracová-
na studie nového domova pro seniory, 
na jejímž základě se budeme moci rozhod-
nout, kde jej v  budoucnu postavíme, jak 
bude velký, jakou bude mít kapacitu a jaké 
služby v něm budou zabezpečeny.

Odpady
Bohužel cena za  likvidaci odpadů roste. 
Proto jsme museli přistoupit ke  zvýšení 
poplatku za  odpad o  150 Kč na  750 Kč. 
Netěší nás to, ale bylo to po několika letech 
nezbytné. Na druhou stranu jsme obdrželi 
dotaci na nákup nádob a zabezpečení svo-
zu tříděného odpadu přímo z domácnos-
tí. Věřím, že se do  tohoto systému řada 
občanů zapojí. Díky tomu by se mělo ulevit 
současným sběrným místům.

Snad se mi podařilo vystihnout ty nejzá-
sadnější věci, které nás letos čekají. Schvále-
ný rozpočet najdete v  přiložené tabulce 
a přehled investic na stránkách města.

  l

S přáním pevného zdraví 
Jan�Jakob

starosta	města	roztoky

Vážení	spoluobčané,	předně	vám	přeji	pevné	zdraví	a	vše	dobré	v	novém	roce.	
Doufejme,	že	bude	lepší	než	ten	předchozí.

Slovo starosty

Ve středu 16. prosince se městské zastu-
pitelstvo sešlo ke svému poslednímu za-
sedání v roce 2020. Přesněji řečeno, sešla 
se ho jenom zhruba polovina, ta druhá 
byla připojena prostřednictvím video-
konference. Jednání kvůli výpadku inter-
netového připojení začalo téměř o pade-
sát minut později, nicméně přítomní 
zastupitelé neztratili dobrou náladu ani 
elán, stejně jako zástupci společnosti Se-
veročeské vodovody a  kanalizace. Těm 
jsme ztracený čas vynahradili předsunu-
tím „jejich“ bodu, tj. schválení ceny vod-
ného a  stočného na  rok 2021, hned 
na  začátek zasedání. Vodné bude činit 
včetně DPH 42,12 Kč/m3, stočné pak 
35,89 Kč/m3.

Následovaly běžné formality jako kont-
rola zápisu, kontrola usnesení a  zpráva 
městské policie. Zastupitelé si schválili 

harmonogram svých zasedání v roce 2021, 
to první se uskuteční 27. ledna.

Důležitým bodem byly personální změ-
ny ve vedení města. Starosta Jan Jakob byl 
zvolen krajským radním, takže nadále 
bude pouze neuvolněný starosta. Většinu 
času bude úřadovat na kraji a městské zále-
žitosti bude řešit online, v  Roztokách 
na  MÚ bude ve  dvou dnech v  týdnu. 
V  souladu s  tím také bude na  dvě pětiny 
snížena jeho odměna za výkon funkce sta-
rosty. Část jeho pravomocí převzal radní 
Richter, který „povýšil“ na  třetího mís-
tostarostu. Mimo jiné je novým velitelem 
městské policie.

Kromě vodného a stočného musí zastu-
pitelstvo před koncem roku stanovit také 
výši poplatku za svoz odpadů a nakládání 
s  nimi. Zde muselo zastupitelstvo kous-
nout do značně kyselého jablka. Vzhledem 

k  drastickému zvýšení poplatků za  sklád-
kování muselo město, které je už tak těžce 
postiženo dopady koronakrizové situace, 
přenést tuto zátěž zčásti na občany. Popla-
tek „za  popelnice“ se zvýšil na  750 Kč 
na hlavu. Úlevy se naopak dočkali ti, kteří 
jsou v Roztokách trvale hlášeni, ale proka-
zatelně bydlí jinde a platí za odpady v místě 
svého bydliště. 

Nejdůležitějším bodem jednání bylo 
schválení rozpočtu města na  rok 2021. 
O tom píše na jiném místě pan starosta. 

I po schválení rozpočtu se jednalo o fi-
nancích – zastupitelé schválili tucet změn 
ještě v rozpočtu na rok 2020, podle skuteč-
ného vývoje.

Více už vzhledem k pokročilé hodině ne-
stihli projednat, ke zbylým bodům se vrátí 
na lednovém zasedání.  l

Jaroslav�Drda

Zastupitelstvo v roce 2020 podesáté a naposledy
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PŘíJMY 2020 2021

Daňové	příjmy 114	912	027 115	549	426

Odvody	za	odnětí	půdy	ze	zeměděl-
ského	půdního	fondu 20	447 20	000

Poplatek	za	provoz	systému		
komunálních	odpadů 4	905	000 6	060	000

Poplatek	ze	psů 440	000 440	000

Poplatek	z	pobytu 280	000 50	000

Poplatek	za	užívání	veřejného	
prostranství 635	000 400	000

Správní	poplatky 400	000 400	000

Daň	z	hazardních	her 842	063 800	000

Daň	z	nemovitých	věcí 3	100	000 3	100	000

neinvestiční	přijaté	transfery	 22	586	834 9	474	500

Ostatní	investiční	přijaté	transfery	
ze	státního	rozpočtu 57	337	845 61	145	000

Příjmy	z	poskytování	služeb		
a	výrobků 10	500 5	000

Pitná	voda 4	496	100 4	580	800

Odvádění	a	čištění	odpadních	vod	
a	nakládání	s	kaly 9	551	911 8	218	560

základní	škola	–	odvody	příspěvko-
vých	organizací 3	500	000 3	500	000

Činnosti	knihovnické 57	000 37	000

zachování	a	obnova	kulturních	
památek 60	000 30	000

Příjmy	z	inzerce 290	000 200	000

záležitosti	kultury	a	církví 40	000 40	000

Bytové	hospodářství	–	příjmy	
z	pronájmů 3	968	000 3	700	000

nebytové	hospodářství	–	příjmy	
z	pronájmů 986	000 700	000

Veřejné	osvětlení 64	953 40	000

Pohřebnictví 325	106 136	100

Komunální	služby	a	územní	rozvoj	
jinde	nezařazené 9	677	411 2	950	000

Sběr	a	svoz	komunálních	odpadů	–	
příjmy	ze	služeb 1	600	000 1	400	000

Pečovatelská	služba	a	podpora	
samostatného	bydlení 860	000 860	000

Bezpečnost	a	veřejný	pořádek	–	
pokuty 144	500 140	000

Činnost	místní	správy 1	109	690 50	000

Příjmy	z	úroků	(část) 50	000 20	000

Dlouhodobé	příjaté	úvěrové	pro-
středky 124	500	000 29	700	000

Uhrazené	splátky	přijatých	úvěro-
vých	prostředků -5	310	345

Disponibilní	zůstatek	z	minulých	let 17	771	800 34	465	000

ceLKeM 282	901	041

VýDAJe 2020 2021

Silnice 41	828	875 24	278	000

Provoz	veřejné	silniční	dopravy 2	958	594 3	825	313

Pitná	voda 3	413	000 2	690	000

Odvádění	a	čištění	odpadních	vod	
a	nakládání	s	kaly 8	650	000 2	674	000

Odvádění	a	čištění	odpadních	vod	
jinde	nezařazené 2	150	000 1	680	000

Mateřské	školy 13	936	396 7	502	000

základní	školy 119	260	482 109	702	000

základní	umělecké	školy 511	500 796	000

Činnosti	knihovnické 2	738	000 2	509	500

Ostatní	záležitosti	kultury 106	970 121	000

zachování	a	obnova	kulturních	
památek 335	380 251	800

Ostatní	záležitosti	sdělovacích	
prostředků 525	000 505	000

zájmová	činnost	v	kultuře 2	070	000 2	070	000

Ostatní	záležitosti	kultury,	církví	
a	sdělovacích	prostředků 508	500 854	000

Využití	volného	času	dětí	a	mládeže 2	536	000 1	546	000

Ostatní	zájmová	činnost	a	rekreace 94	000 94	000

Bytové	hospodářství 6	853	500 4	362	000

nebytové	hospodářství 20	242	525 2	104	800

Pohřebnictví 371	250 162	000

Územní	plánování 800	000 310	000

Komunální	služby	a	územní	rozvoj	
jinde	nezařazené 63	498	439 49	015	000

Sběr	a	svoz	nebezpečných	odpadů 145	000 145	000

Sběr	a	svoz	komunálních	odpadů 4	450	000 6	811	400

Ochrana	druhů	a	stanovišť 20	000 23	000

Péče	o	vzhled	obcí	a	veřejnou	zeleň 1	154	019 1	830	000

Ostatní	ekologické	záležitosti 15	000 15	000

Sociální	pomoc	osobám		
v	hmotné	nouzi	 345	400 435	000

Osobní	asistence,		
pečovatelská	služba	 1	979	285 2	144	500

Krizová	opatření 879	000 100	000

Bezpečnost	a	veřejný	pořádek 7	635	750 7	903	000

Požární	ochrana	–	dobrovolná	část 8	606	601 855	000

zastupitelstva	obcí 3	910	000 3	450	000

Činnost	místní	správy	včetně		
rezervy	rozpočtu 51	887	188 35	486	728

Obecné	příjmy	a	výdaje		
z	finančních	operací 1	595	000 100	000

Ostatní	finanční	operace 7	005	660 6	550	000

ceLKeM 282	901	041
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V�budoucnu�možná�vznikne�
privátní�základní�škola
Krátká schůze na  konci listopadu vzala 
na vědomí starostovu informaci o přípravě 
rozpočtu a  vyjádřila souhlas s  tím, aby 
v Roztokách v budoucnu vznikla privátní 
základní škola Sedmihlásek, zřizovaná 
vznikajícím Ústavem pro podporu vzdělá-
vání v Roztokách. Žádost v  tomto smyslu 
doručil na úřad Ondřej Marek a rada tuto 
iniciativu vyhodnotila jako příležitost 
k  rozšíření nabídky školního vzdělávání 
v našem městě. 

Rada zároveň konstatovala, že se tímto 
souhlasným stanoviskem nezavazuje k  fi-
nanční ani jiné podpoře předkládaného 
projektu. 

Standardní schůze 2. prosince se probra-
la zhruba čtyřicítkou bodů.

Radní souhlasili s několika rozpočtový-
mi opatřeními na  straně příjmů i  výdajů 
a velkou pozornost věnovali rozpočtu, kte-
rý je pro rok 2021 koncipován jako schod-
kový, a  to kvůli úvěru na  výstavbu školy 
v Žalově. 

Vyšší�cena�za�svoz�odpadů
Rada také doporučila zastupitelstvu při-
jmout vyhlášku, kterou se od  roku 2021 
zvyšují ceny svozu komunálního odpadu 
ze stávajících 600 Kč na  750 Kč, s  tím, že 
stávající úlevy například pro seniory bu-
dou zachovány.

Radní k  tomuto návrhu vedly stále se 
zvyšující ceny za likvidaci odpadu, jež jsou 
městu odběrateli účtovány.

Prodloužení�nájemních�smluv
Rada souhlasila s  prodloužením nájem-
ních smluv obecních bytů v Tichém údolí 
a v Nádražní ulici a seznámila se s přehle-
dem dlužníků bytových i nebytových pro-
storů. Rada kvitovala, že se nové pracovni-
ci příslušného odboru úřadu daří dluhy 
dobře evidovat a  domlouvat s  dlužníky 
splátkový kalendář. 

Radní se též zabývali blokem ze stavební 
komise, ve  kterém například odsouhlasili 
umístění rodinného domku na parcele 564-1.

Sociální�dávky
V sociálním bloku uvedeném paní radní Dr-
dovou odsouhlasili přítomní jednorázový 
příspěvek na úhradu pohřebních služeb, ně-
kolik příspěvků na úhradu obědů nezletilých 
dětí, vyhověli několika žádostem spoluobča-
nů, kterým do života neblaze zasáhla covido-
vá pandemie a ocitli se ve finanční nouzi. 

Rada také stanovila termíny svých jednání 
v roce 2021. Jen řádných schůzí je napláno-
váno dvanáct, vždy ale přibývají i termíny 
rad mimořádných. 

Nová�pravidla�pro�
příspěvek�na�jímky
Tomáš Novotný a Michal Hadraba předsta-
vili nová pravidla pro vývoz jímek v lokali-
tách, kde nebylo možno vybudovat kanali-
zaci. Pravidla jsou zveřejněna na  webu 
města a v tomto čísle Odrazu a měla by za-
jistit, aby (při dodržení podmínek) byla tato 
podpora spravedlivější než v loňském roce. 

Protipovodňová�opatření
Radní Z. Richter předložil projekt protipo-
vodňových opatření, zpracovaný liberec-
kou firmou Mate, a radní kývli na podání 
žádosti o  dotaci v  této věci. Stejně tak se 
stalo i  u  dalšího bodu, kdy vedení města 
souhlasilo s podáním žádosti v rámci Ná-
rodního dotačního programu Podpora 
rozvoje regionů 2021.

Možná�získáme�dotaci�
na�opravu�silnic
Pokud by k nám z tohoto dotačního titulu 
prostředky přitekly, znamenalo by to, že 
můžeme již letos pomýšlet na opravu ulic 
Šaldova, Havlíčkova a Hálkova. Pokud do-
taci nezískáme, je pravděpodobné, že vy-
budujeme živičný povrch pouze v  prvně 
jmenované ulici. 

Úspěšná�administrace�dotace
Radní pak v  rychlém sledu pronajali část 
objektu v Havlíčkově ulici za účelem pro-
vozování terapeutické činnosti, vzali 
na  vědomí, že příslušný odbor reklamuje 
provedení omítky na  plotu vily čp. 125 
(bude opraveno v létě, až to dovolí klima-
tické podmínky), a vyslechli dík místosta-
rosty T. Novotného kolegům z úřadu (ze-
jména pánům Gollovi a  Skřivanovi) 
za výtečnou administraci dotačního řízení 
na  vilu čp. 125. Poskytovatel neshledal 
žádné administrativní závady a  dotace 
mohla být vyplacena kompletně. 

Prominutí�nájmu�dílny
Radní souhlasili s „covidovým“ prominu-
tím nájmu za  dílnu v  areálu budoucí ža-
lovské základní školy (jedná se o prostory 
ve  stávajícím starém objektu) a  se stano-
vením splátkového kalendáře na  úhradu 
nájemného tamtéž, vyslechli informaci 

o cenách vodného a stočného a také o vá-
nočním provozu mateřských škol. 

Rada uložila zpracovatelům materiálu 
do rady i zastupitelstva vždy doplňovat fi-
nanční dopad akce a  způsob finančního 
krytí a v závěru jednání schválila změnové 
listy (tedy tzv. vícepráce a méněpráce) pro-
bíhající stavby školy v Žalově. 

Poslední schůzování v  neblahém roce 
2020 absolvovali radní 16. prosince pouze 
ve čtyřech. 

Náhradní�parkoviště�
na�kraji�Tichého�údolí
Souhlasili s tím, aby byl vyplacen jednorá-
zový příspěvek příbuzným zemřelé za-
městnankyně mateřské školy, i se změnou 
účelu dotace pro místní turistický oddíl. 
Radní též kývli na nájemní smlouvu s ma-
jitelem pozemku v Tichém údolí. Pozemek 
bude od konce ledna sloužit jako náhradní 
parkovací místo za  odstavné parkoviště 
u roztockého nádraží.  l

Městská rada zasedla od konce listopadu třikrát 

Registrace�seniorů�
na�očkování�proti�covidu�
zhruba	200	roztockých	seniorů	
nad	80	let	využilo	pomoci	městské-
ho	úřadu	při	registraci	a	rezervaci	
termínu	očkování.	V	době,	kdy	
vyjde	Odraz,	už	očkování	běží.

MÚ	stejným	způsobem	nabízí	
pomoc	i	ostatním	seniorům,	kteří	
nemají	možnost	nebo	z	jakýchkoli	
důvodů	nejsou	sami	schopni	se	
přihlásit	do	registru	zájemců		
o	očkování.

Pro	registraci	je	potřeba	rodné	číslo,	
adresa	trvalého	pobytu,	číslo	mo-
bilního	telefonu,	jméno	ošetřujícího	
lékaře	a	číslo	nebo	název	zdravotní	
pojišťovny.

zájemci	se	mohou	hlásit		
(po	–	pá,	8	–	16	hodin)	na	tel.:

734	446	118		
paní	Laďka	Jakobová	

731	652	230		
paní	Anna	Pösingerová

721	402	140		
paní	Štěpánka	Pencová		 l

Tomáš�Novotný
místostarosta



Vše o očkování proti COVID-19 seniorů 80+

registraci mohou provádět i rodinní příslušníci, sociální pracovníci, praktičtí lékaři
lze ji provést i telefonicky prostřednictvím pracovníků linky podpory - 1221

prosíme rovněž starosty obcí, aby jejich úřady pomohly v rámci možností seniorům se zaregistrovat

vyplnit on-line registrační formulář (odkaz bude upřesněn)
zájemce musí souhlasit s vyplněním informací důležitých pro zařazení do příslušné skupiny dle fází 

následně je zájemce vyzván k registraci termínů na nejbližší očkovací místo, kde si rezervuje termín na
základě zaslaného PIN kódu

rezervují se dva termíny (dvě očkovací dávky)

při příchodu nejprve slovně potvrdit svou registraci
měření tělesné teploty a převzetí informačního letáku o očkování (pozn. Lékařský dotazník je vyplněn již při

registraci osoby do centrálního informačního systému) 
prokázání identity – OP, pas, ŘP

přiřazení očkované osoby dle RČ v IS (informačním systému)
kontrola vyplněného lékařského dotazníku – krátký pohovor s lékařem

provedení očkování
zápis očkování do ISIN (čárový/QR kód)

15 minut v čekárně po očkování

REGISTRACE SENIORŮ 80+ K OČKOVÁNÍ BUDE PROBÍHAT OD 15. LEDNA 2021 V CENTRÁLNÍM REGISTRAČNÍM SYSTÉMU

Jak se registrovat?

Co je potřeba pro registraci?

Kde očkování probíhá?

Jak to na očkování probíhá?

Více informací na https://pkr.kr-stredocesky.cz  
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Z důvodů nerovnoměrného vyplácení do-
tací za vývoz jímek na odpadní vodu v mi-
nulém roce navrhuje odbor životního pro-
středí nová pravidla:
 1.  Propláceny budou pouze náklady 
na  vývoz jímek u  nemovitostí na  území 
města Roztoky, které jsou vlastněny fyzic-
kými osobami a není možné je při vyna-
ložení přiměřených nákladů napojit 
na  veřejnou kanalizaci. U  nemovitostí 
vlastněných obchodními společnostmi 
nelze příspěvek nárokovat.
 2.  Příspěvek bude proplacen na  základě 
doložených faktur, a to ve výši 30 % dolože-
ných nákladů. Horní hranice nárokova-
ných nákladů za  danou nemovitost bude 
vypočtena na základě směrných čísel roční 
spotřeby vody (vyhl. 428/2001 Sb. MŽ, 

v  platném znění), podle trvale hlášených 
obyvatel v nemovitosti. Tedy do max. výše 
35 m³ na  1 trvale hlášeného obyvatele 
a rok. Náklady na vývoz 1 m³ jsou stanove-
ny podle skutečně fakturovaných nákladů.

Příklad výpočtu pro nemovitost obydle-
nou dvěma trvale hlášenými obyvateli:
A) Max. spotřeba vody 2 x 35 m³ = 70 m³/ 
/rok, max. nárokovaná částka 70 m³ x 
165 Kč = 11 550 Kč. Z této částky bude vy-
placen příspěvek 30 %, tedy 3 465 Kč.
B) Bude nárokována a doložena částka niž-
ší, než je limit, například 9  000 Kč. Bude 
vyplacen příspěvek ve výši 30% z doložené 
částky, tedy 2 700 Kč. 
C) Bude nárokována částka vyšší, než je li-
mit, např. 15  000 Kč. Bude vyplacen pří-

spěvek z limitní částky, tedy 30 % z 11 550 
= 3 465 Kč.

Uvedené náklady mohou být nároková-
ny v  několika fakturách, uvedené částky 
platí pro roční součet.
 3.  Proplacené budou faktury do  stáří  
3 měsíců od vydání SČVK.
 4.  Faktury vydané v  posledním čtvrtletí 
roku budou proplacené do konce ledna ná-
sledujícího roku (př. faktura vystavená  
30. 11. 2021 bude proplacena nejpozději 
do 31. 1. 2022).
 5.  Dotace za  vývoz jímek na  odpadní 
vodu budou vyplácené od 1. 1. 2021 na zá-
kladě faktur za  vývozy provedené v  roce 
2021.  l

Bc.�Pavel�Flener
odbor	životního	prostředí

Vedle nedávno velkolepě opravené vily  
čp. 125 se i  její sousedka, menší (a starší) 
vila čp. 110 v majetku obce, dočkala ales-
poň dílčího vylepšení. 

Již v  létě jsme nechali sloupat ohavný 
břízolitový nátěr. Původní omítka je om-

šelá, ale domu rozhodně sluší víc než so-
cialistická šeď. Na konci roku 2020 byla 
dokončena rekonstrukce dřevěných prv-
ků verandy v průčelí objektu a provede-
na obnova skleněných vitráží. Opravu 
jsme financovali jak z  městského roz-

počtu, tak i  z  příspěvku ministerstva 
kultury.

Pokud vyjde příslušný grant, rádi by-
chom nechali opravit také střechu vily. 

 l

Tomáš�Novotný

Nová pravidla pro vyplácení dotací za vývoz jímek na odpadní vodu

Menší vila v Tichém údolí má opravenou verandu
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Dne	30.	4.	2021	KOnČí	SPLATnOST	
POPLATKU	ze	PSů	nA	rOK	2021.

Poplatek za  jednoho psa na  rok 2021 je 
ve výši 800 Kč a 200 Kč za psa, jehož drži-
telem je osoba starší 65 let dle vyhlášky  
č. 3/2019 města Roztoky. Poplatek za psa 
se platí od věku tří měsíců psa, povinnost 
přihlásit psa je do 15 dnů od pořízení. 
Od poplatku jsou osvobozeni držitele prů-
kazu ZTP a ZTP/P. Vyzýváme občany, kte-
ří mají tyto průkazky a vlastní psa, aby se 
ve  vlastním zájmu neprodleně dostavili 
na městský úřad.

Dne	31.	5.	2021	KOnČí	SPLATnOST	
POPLATKU	zA	SVOz	ODPADů	
nA	rOK	2021.

Poplatek za svoz odpadů má povinnost hra-
dit každý občan do 75 let s trvalým poby-
tem na území obce. Dále cizinci s pobytem 
na území obce a osoby mající ve vlastnictví 
nemovitost, ve které není nikdo trvale hlá-
šen. Poplatek na rok 2021 je ve výši 750 Kč 
na  osobu dle OZV č. 2/2020 v  souladu 
s OZV č. 3/2019. Osvobození od poplatku 
je u vícečetných rodin. Platí se maximál-
ně za 2 děti v rodině, dále se od poplatku 
osvobozují děti v  daném roce narozené 
a osoby, které v daném roce dovrší 75 let, 
dále se od poplatku osvobozují osoby pobý-
vající v zahraničí po dobu delší než 6 měsí-
ců po sobě jdoucích v daném roce a osoby 
pobývající ve výkonu trestu po dobu delší 
než 6 měsíců po  sobě jdoucích v  daném 
roce. Tuto skutečnost musí občan prokázat. 
Dále si může o  prominutí zažádat občan, 
který se prokazatelně v daném roce nezdr-
žuje na  území města Roztoky a  hradí ko-
munální odpad jinde na  území ČR – po-
drobněji na  OZV č. 2/2020 Čl. 29/f + 
příslušný formulář na  webu města. Údaj 
rozhodný pro osvobození dle OZV 2/2020 
Čl. 29, odst. 2 b), c) a f) je poplatník povi-
nen ohlásit, doložit ve  lhůtě nejpozději 
do 31. 12. příslušného kalendářního roku. 
Pro jednodušší komunikaci s úřadem mů-
žete využít formuláře. Najdete je pod od-
kazem: stránky města – záložka: Městský 
úřad, – vpravo – Odbory – Odbor financí 
– formuláře.  

Poplatky je možné hradit hotově nebo 
kartou v  pokladně městského úřadu 
v  době pokladních hodin, nebo převo-
dem na účet. 

Pokladní hodiny: 
pondělí   8.00–18.00
úterý   8.00–12.00 
středa   8.00–18.00
čtvrtek  8.00–12.00
pátek  8.00–12.00 

 pozor! JIŽ od 1. 1. 2020 MáME noVé 
 VarIaBIlní SyMBoly. 
Číslo účtu je: 5607272339/0800, 
Česká spořitelna, pobočka Roztoky.

Při platbě na účet je třeba vždy uvádět va-
riabilní symbol, aby bylo možné platbu 
identifikovat. Od  1. 1. 2020 mají všichni 
občané nový variabilní symbol. Váš nový 
variabilní symbol zjistíte při platbě na po-
kladně, nebo si o  něj můžete napsat paní 
Poživilové na e-mail pozivilova@roztoky.cz. 

V  případě, že budete hradit poplatek 
za  více osob jedním příkazem, do  po-
známky pro příjemce vždy uvádějte jmé-
na všech osob, za které poplatek hradíte, 
nebo jejich variabilní symboly.

OznAČOVÁní	nÁDOB	nA	ODPADY	
(POPeLnic)

Dnem 31. 5. 2021 končí svoz popelnic 
(kontejnerů) označených nálepkou s ro-
kem 2020. 
Od 1. 6. 2021 budou vyváženy pouze po-
pelnice označené nálepkou s rokem 2021. 
Nálepky budou vydávány pokladnou MÚ 
při platbě v hotovosti, nebo na odboru fi-
nancí při platbě převodem. Pro urychlení 
procesu kontroly úhrady poplatku prosím 
vezměte s  sebou doklad o  zaplacení. Ná-
lepky není potřeba si vyzvednout osobně, 
je možné si požádat o jejich zaslání poštou. 
O zaslání nálepky je možné požádat telefo-
nicky na číslech: 220 400 235, 603 362 210, 
nebo e-mailem na pozivilova@roztoky.cz.
Nálepkou musí být označeny všechny ná-
doby, které mají být vyváženy, vyjma ná-
dob na bioodpad. Povinnost označit nádo-

bu nálepkou platí i pro osoby osvobozené 
od poplatku.

Poplatníkům nad 75 let věku bude ná-
lepka doručena do schránek, a to do kon-
ce února 2021.

Zaměstnanci svozové firmy budou záro-
veň kontrolovat obsah popelnic a popelnice 
s nevhodným odpadem nebudou vyváženy. 

V  případě jakýchkoli dotazů týkajících 
se místních poplatků můžete kontaktovat 
odbor financí, paní Poživilovou, na  tele-
fonních číslech: 220 400 235, 603 362 210. 

Pro dotazy týkající se svozu odpadů mů-
žete kontaktovat odbor životního prostře-
dí, telefonní čísla: 220 400 262, 220 400 264.
  l

Petra�Poživilová
odbor	financí	MÚ

Oznámení o platbách místních poplatků a označování nádob
Vážení	spoluobčané,
Městský	úřad	roztoky	tímto	způsobem	upozorňuje	
na	splatnost	místních	poplatků	na	rok	2021	a	sděluje	
informace	potřebné	k	uskutečnění	platby	místních	poplatků	
a	označení	odpadových	nádob	na	směsný	komunální	odpad.		
Od	1.	1.	2021	vstupuje	v	platnost	nová	vyhláška	č.	2/2020,	
která	doplňuje	stávající	vyhlášku	č.	3/2019.

Kde�budeme�parkovat�při�
rekonstrukci�nádraží?�
S	koncem	letošního	ledna	skončí	
také	možnost	parkovat	u	roztockého	
nádraží	na	drážním	pozemku.	Město	
dostalo	z	této	lokality	výpověď,	
Správa	železnic	potřebuje	pozemek	
pro	stavbu.	

Během	roku	a	půl,	kdy	bude	podle	
sdělení	Správy	železnic	velká	re-
konstrukce	nádraží	probíhat,	bude	
možné	parkovat	na	dvou	náhradních	
místech.	Jedním	je	parkoviště	VÚAB	
v	ulici	Vltavská,	vedle	vstupu	do	Pe-
nicilínky.	

Vedení	VUAB	Pharma	nám	tuto	plo-
chu	velkoryse	poskytlo	bezplatně,	
obec	ji	na	své	náklady	upravuje.	

Druhým	místem	je	pozemek	zkraje	
Tichého	údolí,	po	levé	straně	při	
pohledu	směrem	k	Maxmiliánce.	
Město	si	tento	pozemek	pronajalo	
díky	pochopení	privátního	majitele	
a	po	úpravách	zde	bude	možné	
od	konce	ledna	parkovat	také.	

Oba	místa	v	součtu	mají	menší	kapa-
citu	než	stávající	nádražní	parkoviš-
tě,	je	to	však	umění	možného.	

Prosíme	v	tomto	smyslu	o	pochopení	
a	ohleduplnost.	Městská	policie	bude	
jistě	bděle	kontrolovat,	zda	nejsou	
parkujícími	automobily	blokovány	
vjezdy	na	parcely	občanů	zkraje	
Tichého	údolí	či	zda	je	umožněn	
průjezd	záchranářské	techniky.		 l

Tomáš�Novotný
místostarosta�
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n 5. 12. oznámen nález platební karty 
VISA Komerční banky v  bankomatu KB 
na  Tyršově náměstí – nalezená platební 
karta uložena na  MP jako nález, bude 
předána příslušnému bankovnímu ústa-
vu, tj. KB;
n 6. 12. oznámeno volné pobíhání psa 
v ulici Krolmusova – hlídka na místo, pes 
odchycen a  umístěn do  záchytného kotce 
MP, při prohlídce psa zjištěn čip, následně 
zjištěna a  vyrozuměna majitelka psa, pes 
předán majitelce v pořádku, přestupek vy-
řešen uložením blokové pokuty v  příkaz-
ním řízení na místě; 
n 6. 12. oznámen nález bezdrátového dál-
kového ovladače hydraulického zařízení 
zn. Hartmann v  ulici Lidická – nalezený 
ovladač uložen na MP Roztoky jako nález, 
zveřejněno na  webových stránkách MP 
Roztoky, města Roztoky a  Facebooku – 
skupina Roztoky;
n 7. 12. oznámena žádost PČR o asistenci 
HZS při otevření zabouchnutých vchodo-
vých dveří domu v ulici Bronzová – hlídka 
na  místo, na  místě HZS a  oznamovatel, 
který si zabouchl vstupní dveře, uvnitř 
domu se nacházelo malé dítě, zabouchnuté 
dveře otevřeny členy HZS, dítě po otevření 
bytu v  pořádku, ke  zranění ani ke  škodě 
na majetku nedošlo;
n 9. 12. oznámeno volné pobíhání psa 
v ulici Tiché údolí, kterého oznamovatelka 
sama odchytla – hlídka na místo, nalezený 
pes převzat od  oznamovatelky a  umístěn 
do  záchytného kotce MP Roztoky, zjištěn 
majitel, kterému byl pes v pořádku předán, 
přestupek vyřešen uložením blokové po-
kuty v příkazním řízení na místě; 
n 9. 12. policisté PČR Libčice předali nález 
dvou kusů samostatných kol (přední a zad-
ní) z jízdního kola nezjištěné značky, které 
nalezli dne 16. 11. na  trávníku před do-
mem čp. 92 v místě Na Koruně v ulici Rie-
grova – nález zveřejněn na  webových 
stránkách MP Roztoky, města Roztoky 
a Facebooku – skupina Roztoky; 
n 9. 12. opakovaně oznámeno rušení noč-
ního klidu křikem a hlasitou hudbou z jed-
noho z pokojů na ubytovně Renova v Pří-
lepské ulici – na  místě hlídkou zjištěna 
rodinná oslava narozenin, nájemník bytu 
opakovaně vyzván ke  zjednání nápravy, 
kvalifikováno a  šetřeno jako podezření 
z přestupků proti veřejnému pořádku (ru-
šení nočního klidu a neuposlechnutí výzvy 
úřední osoby); 

n 10. 12. oznámeno poškození vozidla tov. 
zn. Seat Leon jiným neznámým vozidlem 
v  ulici Na  Sekeře – předáno policistům 
PČR SDN Praha-venkov k  jejich zadoku-
mentování dopravní nehody, provedeno 
místní pátrání po  neznámém pravděpo-
dobně poškozeném vozidle, které způsobi-
lo dopravní nehodu a z místa ujelo;
n 10. 12. oznámeno znečištění komunikací 
Masarykova, Bernáškova, V  Solníkách 
a Nad Vltavou, a to olejem – hlídka na mís-
to, na  místě hasiči, provedeným šetřením 
bylo na základě olejové stopy zjištěno mís-
to, kde parkuje vozidlo, ze kterého vytekl 
olej, zjištěna provozovatelka vozidla, pro-
vedeným šetřením a  obhlídkou vozidla 
zjištěno, že jde pravděpodobně o technic-
kou závadu na vozidle, pravděpodobně po-
škozený olejový filtr, zadokumentováno, 
SDH Roztoky provedla zasypání olejové 
skvrny (stopy) sorbentem, úklid následně 
provedli pracovníci Technických služeb 
Roztoky, náhrada nákladů spojených s vy-
čištěním a úklidem komunikace bude řeše-
na z povinného ručení vozidla AUDI A8, 
ze kterého olej unikl;
n 11. 12. v rámci hlídkové činnosti při kon-
trole stánkového prodeje na  Tyršově ná-
městí zjištěno, že dva stánkaři nemají za-
placený poplatek za  zábor veřejného 
prostranství na své prodejní stánky – pře-
stupek vyřešen uložením blokové pokuty 
oběma přestupcům v  příkazním řízení 
na místě, dále přestupci vyzváni k uhrazení 
poplatku za zábor na FO MÚ Roztoky;
n 11. 12. oznámen volně pobíhající pes 
v ulici Tiché údolí – hlídka na místo, pes 
odchycen, převezen na  MP a  umístěn 
do  záchytného kotce MP Roztoky, téhož 
dne zjištěna majitelka, které byl pes poté 
v pořádku vydán, přestupek vyřešen ulože-
ním blokové pokuty v  příkazním řízení 
na místě;
n 11. 12. ve schránce důvěry MP Roztoky 
nalezena průkazka Pražské integrované 
dopravy – průkazka bude odeslána na DP 
hl. města Prahy;
n 14. 12. oznámena mrtvá kočka v ulici Ti-
ché údolí – hlídka odstranila mrtvou koč-
ku z místa nálezu a předala k likvidaci ka-
dáveru MVDr. Šarvrdovi;
n 14. 12. oznámen volně pobíhající pes 
v  ulici Zaorálkova poblíž žalovské školy 
s  tím, že oznamovatelka přivedla psa 
na MP Roztoky – pes umístěn do záchyt-
ného kotce MP Roztoky, při prohlídce psa 

zjištěno číslo čipu, následně zjištěn majitel, 
kterému byl pes vydán v pořádku, přestu-
pek vyřešen uložením blokové pokuty 
v příkazním řízení na místě; 
n 15. 12. ve schránce důvěry MP Roztoky 
nalezen svazek klíčů se vzkazem, že klíče 
byly nalezeny dne 14. 12. v Tichém údolí 
– uloženo na  MP Roztoky, zveřejněno 
na  webových stránkách MP Roztoky 
a města Roztoky;
n 15. 12. oznámeno, že na opuštěné depo-
nii v ulici Za Cihelnou hoří nějaká kláda – 
hlídka na  místo, na  místě zjištěna hořící 
kláda, žádná osoba nablízku nebyla zjiště-
na, přivoláni hasiči, kteří provedli uhašení 
dřeva, kontaktována ostraha tohoto pro-
storu, věc v řešení HZS;
n 16. 12. oznámena krádež dřeva v ulici Ti-
ché údolí v  obci Únětice ze dne 15. 12. 
ve večerních hodinách – provedeno šetření 
v místě krádeže, zjištěny podezřelé osoby, 
které nejprve odcizily dvě pracovní koleč-
ka ke škodě obce Únětice a poté se pokusi-
ly na dvou místech odcizit nalezené dřevo 
připravené na  topení, na  obou místech 
byly vyrušeny majiteli a  z  místa utekly, 
ke krádeži se obě podezřelé osoby doznaly, 
přestupek proti majetku vyřešen uložením 
blokové pokuty v příkazním řízení na mís-
tě oběma pachatelům;
n 17. 12. v rámci hlídkové činnosti zjištěny 
v ulici Nad Vinicemi odhozené pytle s od-
padky a  vyřazenými věcmi na  chodníku 
a  na  komunikaci – při prohlídce pytlů 
s odpadem bylo zjištěno, ze kterého z domů 
v ulici Nad Vinicemi odpad pochází, zado-
kumentováno, odpovědná osoba vyzvána 
ke zjednání nápravy a uklizení tohoto od-
padu, kvalifikováno a  šetřeno jako pode-
zření z  přestupku (znečištění veřejného 
prostranství); 
n 18. 12. oznámen volně pobíhající pes 
v ulici V Solníkách – hlídka na místo, pes 
odchycen, umístěn do  záchytného kotce 
MP, při prohlídce psa zjištěn čip, násled-
ně zjištěn majitel, kterému byl pes v po-
řádku předán, přestupek vyřešen ulože-
ním blokové pokuty v  příkazním řízení 
na místě; 
n 18. 12. oznámen nález platební karty 
VISA mBank na Školním náměstí – nale-
zená platební karta uložena na  MP jako 
nález, zjištěna majitelka, jíž byla nalezená 
platební karta předána, majitelka by touto 
cestou chtěla poděkovat poctivému ná-
lezci; 

Z deníku Městské policie Roztoky
V	této	rubrice	bychom	rádi	občany	roztok	informovali	o	činnosti	Městské	policie	roztoky,	
a	to	za	období	od	3.	12.	2020	do	6.	1.	2021:		
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n 18. 12. oznámena žádost PČR o asistenci 
hlídce PČR Libčice při řešení narušení ob-
čanského soužití mezi manžely v  domě 
v ulici U Háje – hlídka na místo, na místě 
již klid, věc řešila jako podezření z přestup-
ku PČR Libčice; 
n 21. 12. oznámen volně pobíhající pes 
na parkovišti u Alberta – hlídka na místo, 
pes odchycen a umístěn do záchytného kot-
ce MP, prohlídkou psa zjištěn čip, následně 
zjištěn majitel, kterému byl předán pes 
v pořádku, přestupek vyřešen domluvou;
n 22. 12. oznámeny otevřené dveře garáže 
v místě komplexu garáží v ulici Nad Čako-
vem – na místě zjištěna rozlomená vložka 
zámku vrat garáže, provedeným šetřením 
zjištěn vlastník garáže, tento vyrozuměn, 
dalším šetřením od  majitele zjištěno, že 
z garáže byla odcizena sada letních pneu-
matik na  jeho vozidlo, věc předána PČR 
k jejich realizaci zadokumentování přečinu; 
n 23. 12. cestou PČR Libčice oznámena 
krádež zboží v  prodejně Tesco v  Lidické 
ulici s tím, že ochranka prodejny zadržela 
podezřelou osobu – na  místě zjištěno, že 
podezřelá osoba si v  prostoru prodejny 
vzala z prodejních regálů zboží, které ukry-
la u sebe a u pokladny toto zboží nezaplati-
la, u  východu z  prodejny byla zadržena 
ochrankou prodejny, ke krádeži se doznala 
a odcizené zboží vrátila, na místo též hlíd-
ka PČR Libčice, která si na místě podezře-
lého převzala k jejich realizaci zadokumen-
tování přečinu krádeže; 
n 27. 12. ve  schránce důvěry nalezen sva-
zek tří klíčů s přívěskem ze zeleno-oranžo-
vých korálků – uloženo na  MP Roztoky 
jako nález, zveřejněno na webových strán-
kách MP Roztoky, města Roztoky a Face-
booku – skupina Roztoky; 

n 29. 12. oznámen volně pobíhající pes 
na Školním náměstí – hlídka na místo, pro-
veden odchyt, pes umístěn do záchytného 
kotce MP, zjištěn majitel, kterému byl pes 
vydán v pořádku, přestupek vyřešen ulože-
ním blokové pokuty v  příkazním řízení 
na místě;
n 30. 12. v  nočních hodinách oznámeno 
personálem nemocnice RHG s.r.o. Rozto-
ky, že v areálu nemocnice se na nouzovém 
schodišti pohybuje neznámá osoba, která 
je zde neoprávněně – na místě v horní čás-
ti schodiště nalezena seniorka, tato hlídce 
sdělila, že přijela v odpoledních hodinách 
navštívit svoji kamarádku, která zde leží 
na oddělení LDN, tuto však nenašla a v bu-
dově zabloudila. Paní bylo vysvětleno, že 
do areálu je vstup zakázán, a následně byla 
v  pořádku odvezena na  vlakové nádraží 
Roztoky, kde za přítomnosti hlídky MP na-
sedla do vlaku a odjela směr Praha;
n 31. 12. oznámen nález peněženky s  fi-
nanční hotovostí v  ulici Felklova, kterou 
oznamovatel donesl na  MP – peněženka 
uložena na  MP jako nález, zveřejněno 
na  webových stránkách MP Roztoky, 
města Roztoky a  Facebooku – skupina 
Roztoky;
n 31. 12. oznámeno, že se po Tyršově nám. 
pohybují 3 mladí muži, kteří dělají nepořá-
dek tím, že kopou do  značek – na  místě 
zjištěny 3 osoby v podnapilém stavu, které 
se vracely domů, obhlídkou místa nezjiště-
no žádné poškození dopravního značení 
ani jiných věcí, podezření z přestupku pro-
ti veřejnému pořádku vyřešeno na  místě 
domluvou;
n 4. 1. oznámeno, že v prostoru pod scho-
dy za  čističkou odpadních vod v  Rozto-
kách se v řece Vltava nacházejí dvě uhynu-

lé labutě – hlídka na místo, kde zjištěno, že 
labutě se nacházejí cca 1 metr od strmého 
a špatně přístupného břehu, z tohoto důvo-
du byl na místo přivolán vůz HZS, hasičii 
hlídce MP Roztoky pomohli dostat uhynu-
lé labutě na břeh, uhynulé labutě byly pře-
vezeny do  Státního veterinárního ústavu 
v  Praze 6 – Suchdole, důvod k  převozu 
do veterinárního ústavu byl ten, že se jed-
nalo o  hromadný úhyn, tj. 2 a  více kusů, 
a je zde potřeba další šetření;
n 4. 1. v rámci hlídkové činnosti nalezeno 
v obci Únětice v ulici Rýznerova vedle kos-
tela odstavené dlouhodobě neprovozované 
vozidlo tov. zn. Škoda Felicia – zadoku-
mentováno, provedenou lustrací v eviden-
ci vozidel zjištěn provozovatel vozidla 
a zjištěno, že vozidlo je nezpůsobilé provo-
zu na pozemních komunikacích, oznáme-
no OÚ Únětice;
n 5. 1. v brzkých ranních hodinách ozná-
mena žádost PČR o  prověření oznámení, 
že v ulici Obránců míru se někdo údajně 
pokouší vloupat do  rodinného domu – 
hlídka na místo, na místě hlídka kontakto-
vána oznamovatelkou, s  touto provedena 
obhlídka objektu jejího domu, nezjištěno 
žádné násilné vniknutí či poškození objek-
tu, v  okolí nebyl zjištěn výskyt žádné cizí 
osoby;
n 5. 1. ve schránce důvěry MP Roztoky na-
lezen svazek 15 kusů klíčů – nalezený sva-
zek klíčů je uložen na MP Roztoky, zveřej-
něno na webových stránkách MP Roztoky, 
města Roztoky a  Facebooku – skupina 
Roztoky;
n 5. 1. ve schránce důvěry MP Roztoky na-
lezen starší tlačítkový mobilní telefon zn. 
Sony, model CMO-j70 – nalezený MT je 
uložen na MP Roztoky jako nález, zveřej-
něno na webových stránkách MP Roztoky, 
města Roztoky a  Facebooku – skupina 
Roztoky. 
 

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 na e-mail: info@mproztoky.cz). 
Děkujeme předem za spolupráci. 

  l

�Petr�Vevera
	ved.	str.	MP	roztoky
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Jan Hejl se narodil 10. dubna 1893 v Praze. 
Po vypuknutí války v roce 1914 byl odve-
den do  rakousko-uherské armády a  ode-
slán s c. a k. zeměbraneckým plukem č. 8 
na frontu. Po prodělaných bojích v Srbsku, 
Karpatech a  Haliči byl 20. července 1915 
zajat ruskými vojáky. Počátkem roku 1916 
si podal dobrovolně přihlášku do českoslo-
venského vojska (tou dobou České dužiny 
reorganizované na  Čs. střelecký pluk). 
Na  kladné vyřízení žádosti si však musel 
počkat až do  poloviny července. Mezitím 
se již jako zajatec zapojil do  odbojového 
hnutí, přičemž pracoval pro Kyjevský vo-
jenský okruh jako písař a  tlumočník. 
Po přijetí do vojska byl v hodnosti střelce 
přidělen k  1. záložní rotě. Ta byla v  říjnu 
1916 sloučena s ostatními záložními rota-
mi, čímž vznikl Čs. záložní prapor. V jeho 
sestavě se v červenci 1917 Jan Hejl zúčast-
nil vítězné bitvy u Zborova. Během masiv-
ního nárůstu vojska, který fenomenální 
zborovské vítězství umožnilo, byl Čs. zá-
ložní prapor rozšířen na 1. čs. záložní pluk. 
Jako jeho příslušník prodělal Jan Hejl ústup 
z Ukrajiny včetně existenčně důležité bitvy 
o železniční uzel Bachmač v březnu 1918. 
Po vypuknutí bojů proti vojskům sovětské 
vlády v květnu téhož roku bojoval v rámci 
nejzápadněji položené penzenské skupiny 
poručíka Čečka. Již koncem června 1918 
byl však kvůli těžkému onemocnění malá-
rií stažen z řadové služby. Následně byl při-
dělen k intendantstvu I. čs. střelecké divize, 

u kterého působil až do dubna 1920. Tehdy 
byl již jako poručík ve funkci hlavního di-
vizního hospodáře odeslán do  vlasti 
na lodi Titan. Stav plavidla však nebyl zcela 
optimální, a tak bylo v Port Saidu kvůli po-
ruše nutné loď vyměnit. Části čs. oddílů 
z Titanu byla k další cestě určena loď Oro-
tawa. Velení nad novým lodním transpor-
tem bylo přitom svěřeno právě poručíku 
Hejlovi.

Po příjezdu do osvobozené vlasti krátce 
pokračoval ve  službách armády. V  roce 
1921 však službu kvůli zdravotnímu stavu 
ukončil. Místo toho byl přijat k Policejní-

mu ředitelství v Praze, kde měl díky mimo-
řádným jazykovým schopnostem na  sta-
rosti cenzuru zahraničního tisku. Roku 
1924 se přestěhoval s  první manželkou 
do Roztok u Prahy (do vily Božena čp. 118 
v  Tichém údolí), kde se následně podílel 
na spolkovém životě roztocké jednoty Čes-
koslovenské obce legionářské.

Po  příchodu německých okupačních 
vojsk se Jan Hejl zapojil do odboje. Mimo 
jiné byl členem odbojové skupiny Obrana 
národa a  redakce známého ilegálního ča-
sopisu V boj. Sám navíc v květnu 1939 za-
ložil ilegální skupinu Informační ústředna 
Pravda vítězí, kterou osobně řídil až 
do  května 1945. Během květnového po-
vstání působil jako náčelník štábu roztocké 
vojenské posádky.

Jelikož během války ovdověl, roku 1947 
se major policie Jan Hejl znovu oženil. 
S druhou manželkou vychoval děti Zuzanu 
a  Alexandera, které v  Roztokách žijí do-
dnes. Po  Únoru 1948 byl již v  hodnosti 
podplukovníka policie Jan Hejl zbaven 
funkce u sboru a odeslán do zálohy. I přes 
vážné onemocnění pracoval jako skladový 
dělník během stavby jaderného reaktoru 
v Řeži.

Hrdina 1. a  2. odboje Jan Hejl zemřel  
4. ledna 1978 v roztocké nemocnici Sakura. 
Pochován je na hřbitově na Levém Hradci.

  l

Tomáš�Drábek
�Alexander�Hejl

Zdroje:
Archiv Alexandera Hejla.
BERG, Jiří – HRADILOVÁ, Marta. Českoslovenští 
legionáři okresu Praha-západ: 1914–1920. Praha: Okresní 
úřad Praha-západ, 2001. ISBN 80-238-8144-2.
HEJL, Alexander. Legionáři a časopis V boj. Legionářský 
směr, 2020. č. 3.
HOLEČEK, Vojta – MEDEK, Rudolf (ed.) – VANĚK, 
Otakar. Za svobodu II. Praha: Památník odboje, 1924.
Krev legionáře, seznam legionářů: Legie 100 [online]. 
Dostupné z URL: http://legie100.com/krev-legionare/

Antonín Tonder se narodil v  Mnichově 
Hradišti v rodině truhláře. Měl šest souro-
zenců. Nešlo o úplně chudou rodinu, jeho 

strýcem byl například A. J. Tonder, zemský 
poslanec a  provinciál řádu augustiniánů. 
Nicméně rodina se dostala do složité situa-

ce, když jeho otec zemřel – Antonínovi 
bylo tehdy teprve 9 let. V Praze vystudoval 
obchodní akademii. Po  jejím absolutoriu 
nastoupil do  firmy obchodující s  látkami 
Wolf a  Schleim, kde se vypracoval svou 
příkladnou pracovitostí z  příručího až 
na generálního ředitele.

Po sňatku v roce 1912 se usadil v praž-
ských Nuslích, kde žil až do roku 1939, kdy 
v Roztokách zakoupil parcelu a postavil si 
zde vilku (čp. 574) na vznikajícím Husově 

Výročí úmrtí Jana Hejla, vlastence a hrdiny z našeho města

Zapomenutý fotograf transportu

Město	roztoky	se	může	zcela	jistě	pyšnit	celou	řadou	
významných	osobností.	Kromě	často	zmiňovaných	umělců	
a	politiků	se	jedná	o	nemalé	množství	legionářů,	kteří	
bojovali	za	první	světové	války	za	naši	samostatnost.	
Mnoho	z	nich	se	také	zapojilo	mezi	léty	1939–1945	
do	protinacistického	odboje.	To	byl	i	případ	Jana	Hejla,		
jenž	v	roztokách	strávil	většinu	svého	života.

V	naší	paměti	máme	uloženo	a	v	historických	pojednáních	popsáno,	že	událost	
zastavení	tzv.	transportu	smrti	na	roztockém	nádraží	29.	až	30.	dubna	1945	
fotograficky	zdokumentovali	František	(otec)	a	Vladimír	(syn)	Fymanovi	
a	na	filmový	pás	zaznamenal	Jaroslav	Krejčí,	jehož	rodiče	měli	obchod	naproti	
nádraží	v	čp.	20.	Jak	ukazují	nová	zjištění,	dalším	fotografem,	který	tuto	
významnou	událost	zachytil,	byl	dnes	již	téměř	zapomenutý	fotograf-amatér	
Antonín	Tonder	(1888–1953).

Střelec Jan Hejl během služby u penzenské skupiny.  
Pravděpodobně Penza, léto 1918.
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náměstí. Místo nebylo zřejmě náhodné, 
svoji roli zřejmě sehrálo i to, že se nacháze-
lo v sousedství Sboru Církve českosloven-
ské, které byl aktivním členem. Po  válce 
byl i  členem Rady starších této církve 
v Roztokách. Přestěhování do Roztok bo-
hužel znamenalo i utlumení jeho fotogra-
fických aktivit.

Fotografií se neživil jako otec a syn Fyma-
novi, ale věnoval se jí jako tvůrčí zálibě. 
Účastnil se řady domácích i  zahraničních 
výstav. Ve dvacátých letech byl členem Fo-
toklubu Praha a od roku 1924 České foto-
grafické společnosti, kterou založili vý-
znamní fotografové Josef Sudek, Jaromír 
Funke a Adolf Schneeberger. S J. Sudkem se 
A. Tonder přátelil až do  konce života. 
Na rozdíl od svých slavných souputníků fo-
tografoval především Rolleiflexem na střed-
ní formát negativu 6 x 6 cm.

Byl člověk společenský, ale přece jen nepa-
třil mezi bohémské členy spolku, neb mu 
byla svěřena funkce pokladníka. Jeho spíše 
racionální vnímání světa se odráží i v jeho 
tehdejším fotografickém díle, které bylo 
možné vidět bohužel jen krátce v  Galerii 
Josefa Sudka na Úvoze (možná bude výsta-
va prodloužena do března). Kromě krajin-
ných motivů a pražských zákoutí byl jeho 
fotografický pohled silně ovlivněn tehdejší 
německou avantgardou ve stylu tzv. Nové 
věcnosti (Neue Sachlichkeit). Šlo o okouz-
lení všedními předměty každodenního ži-
vota, snímanými ostře kreslícími objektivy, 
často s využitím magického kouzla razant-
ního světla a vržených stínů. Bylo to v ob-
dobí, kdy ve  fotografii ještě převažovalo 
zachycování imprese v romantických kraji-
nách s použitím tzv. měkce kreslících ob-
jektivů. 

Pro nás je zajímavé především zjištění, že 
Antonín Tonder také fotografoval osvobo-
zené vězně z  transportu, a  to především 
v improvizovaném lazaretu v bývalém chu-
dobinci (Jungmannova čp. 143). Originály 
těchto fotografií, které byly po válce publi-
kovány bez udání autorství, se bohužel ne-
dochovaly; nejsou k dispozici ani negativy, 
jen několik kontaktních kopií. A. Tonder je 
prý po válce předal předsedkyni Čsl. červe-
ného kříže v Roztokách paní Z. Preininge-
rové a staly se tak patrně součástí její pozůs-
talosti. Považoval jsem však za důležité tuto 
zajímavou osobnost připomenout. l

Doufám, že na  mé fotografii ze 70. let je 
něco vidět. V popředí jsme my, jak čistíme 
staré cihly – začínáme stavět rodinný 
dům. Za  námi je travnatý svah, a  úplně 
nahoře lesík (borovice).

Mám problém... Když nahlédnete 
do  katastru nemovitostí, tak zjistíte, že 
svah je zapsán jako „trvalý travní po-
rost“ a  že je chráněn jako „zemědělský 
půdní fond“ a  „památkově chráněné 
území“. Jak to, že zarostl náletovými dře-
vinami?

Slyšel jsem, že zemědělci ještě v 80. le-
tech trávu na svahu sekali. A pak jsme ten 
pozemek dostali my (město Roztoky) 
a 30 let se o něj nestarali. To jsme tomu 

dali... Přitom odpovědný vlastník je povi-
nen se o  majetek starat, aby nedošlo 
k jeho znehodnocení.

Na Řivnáči to není lepší. Když tam bylo 
hradiště, tak tam zřejmě stromy nebyly. 

Četl jsem, že byly potřeba na  palisády. 
A  copak by šlo hradiště obrostlé křovím 
a stromy bránit?

  l

Jiří�Štochel

Koláčov
někoho	možná	překvapí,	
jak	to	dřív	na	Koláčově	
vypadalo.

Stanislav�Boloňský

Portrét A. Tondera z konce 20. let 20. století Dobrovolné sestry ČK v lazaretu v květnu 1945 Předmět a stín, po roce 1930 v duchu Neue Sachlichtkeit
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Vražda�na�Tetíně�
před�1100�lety
Pro nás Středočechy bude patrně nejvý-
znamnějším 1100. výročí smrti kněžny sv. 
Ludmily, zakladatelky dynastie Přemyslov-
ců, jejíž život i smrt jsou úzce spjaty s na-
ším regionem.

Jak nám to zaznamenal autor legendy 
„Fuit in provincia Boemorum“, v  sobotu 
15. září navečer (patrně roku 921), kdy už 
kněžna dlela na loži, vtrhli do její ložnice 
na hradě Tetíně dva profesionální zabijáci 
Tunna a  Gomon a  babičku budoucího 
knížete Václava uškrtili, patrně jejím 
vlastním závojem. Proč ji sprovodili ze 
světa zrovna takto, a ne třeba dýkou či me-
čem, nebyla náhoda – mělo to svůj smysl 
a spiklenecký záměr. Mučedníkem církve 
Kristovy se podle tehdejších kanonických 
pravidel mohl stát jen ten, kdo pro víru 
ve Spasitele prolil svoji krev. Uškrcení byla 
smrt nekrvavá a mělo se tak předejít uctí-
vání nebožky kněžny coby blahoslavené 
mučednice. Tento záměr se ovšem nezda-
řil, když vnuk (sv.) Václav nechal přenést 
její ostatky v roce 925 z provizorního hro-
bu na  Tetíně do  kostela sv. Jiří na  Praž-
ském hradě, což se tehdy rovnalo aktu bla-
hoslavení.

Podrobněji se budu věnovat tomuto vý-
ročí v zářijovém čísle Odrazu.

Kdyby�nebylo�listopadu...
Kdyby nedošlo k  převratu v  listopadu 
1989, bylo by bezpochyby ústředním vý-
ročím tohoto roku 100. výročí založení 
KSČ, která se v květnu roku 1921 odštěpila 
od Čs. sociální demokracie. Dnes se však 
spíše nabízí myšlenka historika Josefa Šus-
ty, že každý blud potřebuje 100 let, aby se 
vyžil a  zanikl. Tak snad nevstanou noví 
bojovníci…

Poslední�Čech�na�českém�trůně
Před 550 lety, v roce 1471, se stabilita naše-
ho státu otřásla v základech. V březnu ze-
mřel ve věku 51 let král a státník evropské-
ho formátu Jiří z  Poděbrad, poslední 
panovník českého rodu zemí Koruny čes-
ké. Vírou kališník, nikoli však radikální 
husita, zastánce kompaktát slibující věr-
nost římskému papeži. Zemřel uprostřed 
vojenského tažení proti uherskému Matyá-
ši z Korvína, který se nechal v Olomouci 
věrolomně zvolit českým vzdorokrálem. 
Důsledkem bylo dvacetileté dvojvládí 
v  Čechách a  na  Moravě, a  to přesto, že  
16. června byl prohlášen (a v srpnu koru-
nován) patnáctiletý syn polského krále 
Vladislav Jagellonský českým králem. 
Vlídný ctitel kultury, který je zvěčněn 
na  mnohých pozdně gotických stavbách 
svou typickou iniciálou „W“, současně 
však nerozhodný vládce přitakávající svým 

našeptávačům, přezdívaný proto král 
„bene – dobře“.

Krvavé�divadlo�na�rynku
Před 400 lety, v roce 1621, nastala smutná, 
závěrečná fáze stavovského povstání proti 
králi Ferdinandovi Štýrskému.

28. února se jako poslední po bělohorské 
porážce vzdala Habsburkovi i slezská kní-
žata, ale zůstala pod ochranou saského 
kurfiřta. Tuto ochranu však ztratil vý-
znamný český šlechtic Jáchym Ondřej Šlik, 
dříve vychovatel princů na  saském dvoře 
v Drážďanech, což pro něj posléze zname-
nalo cestu na popraviště, S tou výsadou, že 
byl setnut jako první.

21. června 1621 se na Staroměstském ná-
městí v Praze uskutečnilo děsivé divadlo – 
veřejná poprava 27 (resp. 28) českých a ně-
meckých odbojných pánů (10) a měšťanů 
(18). Jejich hlavy „zdobily“ Staroměstskou 
mosteckou věž až do roku 1631.

Úsvit�20.�století
Před 150 lety, v  roce 1871, vyvrcholila 
prusko-francouzská válka úplnou poráž-
kou Francie a  ukončena byla mírovou 
smlouvou ve  Frankfurtu nad Mohanem. 
Možná ještě důležitější byl akt sjednocení 
Německa (poprvé v  jeho dějinách) pod 
pěstí vítězného Pruska. Vrcholem pruské 
arogance bylo vyhlášení německého císař-
ství na  zámku Versailles nedaleko podro-
bené Paříže.

Na krvavé 20. století bylo úspěšně „zadě-
láno“.

V  říjnu roku 1871 byly také Českým 
zemským sněmem s velkou slávou schvále-
ny tzv. Fundamentální články. Šlo o pokus 
o jakési česko-rakouské vyrovnání, o státo-
právní autonomii českých zemí v  rámci 
Předlitavska. Císař však fundamentálky 
pod tlakem německých a  uherských po-
slanců nakonec zamítl. Nesplnil ani slib, že 
se nechá v  Praze korunovat svatováclav-
skou korunou. Začal se naplňovat proroc-
ký výrok Fr. Palackého: „Byli jsme před 
Rakouskem, budeme i po něm.“

Totální�válka�
na�východní�frontě
Před 80 lety, 22. června 1941, byla za úsvi-
tu zahájena operace Barbarossa, když ně-
mecká invazní vojska vpadla na  území 
svého dosavadního spojence – Sovětského 
svazu – a rychle postupovala do vnitroze-

Co nás čeká a nemine
aneb výročí roku 2021
V	roce	2021	se	nám	připomenou	některá	významná		
kulatá,	politická	i	kulturní	výročí,	dobrá	pro	naše	zamyšlení	
a	poučení.

Král Jiří z Poděbrad, podle soudobého vyobrazení.
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mí. Celá Evropa s  hrůzou sledovala prů-
běh bleskové totální války. Nová vojensko-
-politická situace ale umožnila vznik 
samostatného 1. československého armád-
ního sboru v SSSR z Čechoslováků dosud 
internovaných v  ruských zajateckých tá-
borech.

Již 8. září byla zahájena německá blokáda 
Leningradu, která zde vedla k hladomoru.

30. září 1941 zahájil wehrmacht operaci 
Tajfun – útok na Moskvu. Měsíční zpoždě-
ní (způsobené Hitlerem) mělo pro agreso-
ra v důsledku špatného počasí a zásobova-
cích problémů fatální důsledky. 4. prosince 
byla 35 kilometrů od  Moskvy definitivně 
zastavena.

Stalin�zavržen,�nikoli�
však�stalinismus
Před 65 lety, v říjnu 1956, vypuklo v Buda-
pešti maďarské povstání proti stalinistické-
mu režimu. Na jeho počátku byly protestní 
demonstrace, které eskalovaly do  ostrého 
střetu se státní mocí a okupační sovětskou 
armádou. Poté, co se sovětské politbyro 
ujistilo, že Západ na podporu povstání ne-
vystoupí, bylo povstání tvrdě rozdrceno 
sovětskými tankovými jednotkami pod ve-
lením maršálů Žukova a  Koněva. Vůdci 
povstání, včetně předsedy vlády, reformní-
ho komunisty I. Nagyho, byli popraveni, 
celkem asi 350 osob, v bojích jich zahynulo 
několik tisíc.

Studená,�téměř�už�horká�válka
Před 60 lety, rok 1961 byl plný rozporů. 
12. dubna se uskutečnil první úspěšný let 
do  kosmu, když Jurij Gagarin jako první 
člověk obletěl naši planetu a v pořádku se 

vrátil na Zemi. Éterem zněla tehdy píseň 
„Dobrý den, majore Gagarine“.

Hned týden nato došlo k neúspěšné in-
vazi kubánských exulantů s podporou CIA 
(ne však vlády USA) na Kubu s cílem svrh-
nout marxistický režim Fidela Castra. Vy-
lodění v  Zátoce sviní skončilo zejména 
kvůli špatné logistické podpoře naprostým 
fiaskem a  ve  svém důsledku znamenalo 
posílení Castrova režimu i globálního vli-
vu Sovětského svazu, který vytvořil z Kuby 
„nepotopitelnou letadlovou loď“ u  břehů 
Spojených států.

7. července 1961 došlo k největšímu důl-
nímu neštěstí 20. století v českých zemích 
na dole Dukla v Karviné. Souhrou různých 
nepříznivých vlivů, podcenění rizik i indi-
viduálních selhání se rozpoutalo při požá-
ru v dole peklo, v němž zahynulo 108 hor-
níků.

V  srpnu vyvrcholilo napětí v  rozděle-
ném Berlíně stavbou berlínské zdi výcho-
doněmeckým režimem. Studená válka 
mezi Východem a Západem dosáhla svého 
vrcholu.

Rozpad�bipolárního�světa
Před 30 lety, v roce 1991, kdy ještě sovět-
ská armáda násilně potlačovala demon-
strace za nezávislost Litvy, začala 17. ledna 
operace Pouštní bouře neboli válka v Záli-
vu za osvobození Kuvajtu od  irácké oku-
pace. Byla to první válka v „přímém (tele-
vizním) přenosu“ a  také první válečný 
konflikt po roce 1945 s (oficiální) českou 
účastí.

Před 30 lety začal také násilný proces 
rozpadu Jugoslávie slovinskou válkou 
za  nezávislost. Její úspěch byl inspirací 
pro další nacionální konflikty na  Balká-

ně, jejichž středověká krutost předčila 
všechna očekávání a také odhalila slabost 
evropských států efektivně řešit lokální 
války.

V  srpnu Estonsko a  posléze i  Ukrajina 
a Kyrgyzstán vyhlásily nezávislost na So-
větském svazu, který se pak definitivně 
rozpadl 26. prosince 1991. Vznikla eufo-
rická iluze o  „konci dějin“ bipolárního 
světa.

Terorismus�v�přímém�přenosu
Před 20 lety, 11. září 2001, zasáhla teroris-
tická organizace al-Káida srdce New Yorku 
– Dvojčata světového obchodního centra. 
Zahynulo zde na 3 000 lidí. Apokalyptické 
záběry strašné destrukce obou mrakodra-
pů po  nárazu dvou unesených letadel se 
staly symbolem globálního boje proti tero-
rismu.

Opustil�nás�„Havlíček“�Havel
Před 10 lety, 18. prosince 2011, zemřel 
dramatik, disident, politický vězeň, po-
slední československý a první český prezi-
dent Václav Havel. Dne 23. prosince se 
uskutečnil jeho velkolepý státní pohřeb 
nemající v novodobé historii státu obdoby. 
Bylo to poprvé od  smrti T. G. Masaryka, 
kdy se lidé nestyděli za slzy při rozloučení 
s hlavou státu.
  l

Stanislav�Boloňský

Cesta vede úvozem podle historické ka-
menné zdi z Běliny do kopce a pokračuje 
na  Suchdol. Ta část cesty na  kopec je 
obecní.   

Od prvních povodní 2002, které způso-
bily přívalové deště, byla spodní cesta kaž-
dé léto přívalem vody, a  to i ze Suchdola, 
vymílána a brala s sebou uvolněný materiál 
až na skálu. Vznikaly velké díry a splavené 
kamení končilo mnohdy ve  dvorech vil 
sousedů pod kopcem.

Již několik let jsme žádali o úpravu dané 
cesty, po  které jezdí auta, ale využívají ji 
i kolaři a maminky s kočárky. Až letos se 
podařilo díky vstřícnosti městského úřadu 

(a  zejména díky Tomášovi Novotnému) 
cestu během letních měsíců vystavět.

Cesta, kromě toho, že bude dobře fun-
govat, je i krásná. Po stranách je terén vy-
rovnán tak, že všichni uživatelé se mohou 
bezpečně navzájem vyhnout. Domluva 
s dělníky, kteří cestu stavěli pomocí tech-
niky, ale i vlastníma rukama, byla příjem-
ná a  nenastaly žádné neřešitelné problé-
my. Všem zúčastněným bychom chtěli 
tímto veřejně poděkovat.

  l

Za obyvatele Na Háji a Bělině 
Alena�Havlínová

Poděkování za opravu cesty Blahopřání
Dne	29.	12.	2020	oslavili	
naši	rodiče	Jiří	Hora	a	Helena	
Horová	50	let	společného	
života.	Děkujeme	městskému	
úřadu	a	zvláště	pak	panu	
místostarostovi	Tomáši	no-
votnému	za	osobní	blahopřá-
ní	k	jejich	zlaté	svatbě.

l

Michaela�Matysová,��
Jiří�Hora,��

Helena�Horová��
(dcery	a	syn)
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

Namluvená verze je rozčleněna podle kapi-
tol, aby se s knihou dobře pracovalo. Mů-
žete tak s  dětmi poznávat historii i  místa 
v Roztokách a Žalově, jít se na  tato místa 
podívat a  povídat si, například co roste 
v Tichém údolí, jaká zvířátka tam můžeme 
potkat či kdo byli Přemyslovci nebo Zden-
ka Braunerová.

Vytvořte své rodinné, osobní či třídní 
cestovatelské deníky! Fotografujte, kresle-
te, vytvářejte koláže, pište, zaznamenávejte 
zážitky i  faktické údaje. Například kdy 
a s kým jste místo navštívili, co jste na da-
ném místě společně prožili, jestli jste šli 
pěšky či jeli na kole a co si tam třeba dali 
za  svačinu. Co dalšího jste se také o  tom 
místě dozvěděli, co jste se naučili, třeba 
i to, co není v knížce. Místa můžete navště-
vovat i opakovaně a připisovat nové zážit-
ky a údaje. Můžete si tam vytvořit i kalen-

dář výletů – jak se místo proměňuje podle 
měsíců (ročního období), jak se proměňu-
je podle počasí atd. Je toho mnoho, čeho si 
můžete všímat. Fantazii se meze nekladou. 
Obsah a zpracování těchto deníků je pouze 
na  vás jako autorech. Vše záleží na  vaší 
chuti a fantazii.

Na  konci školního roku či na  podzim 
všechny deníky vystavíme (podle epide-
miologických možností) ve  Středočeském 
muzeu, a pokud to půjde, sejdeme se i spo-
lečně.

Máme připraveny besedy:
n S paní Marií Kšajtovou, nejenom o kníž-
ce My z Roztok a ze Žalova, jíž je autorkou, 
ale i o pohádkách a Večerníčcích.
n S  paní kronikářkou města Roztoky 
Mgr. Jitkou Ramdamovou a dalšími znalci 
historie a zajímavých míst Roztok.
n S  paní PhDr.  Vlaďkou Fischerovou 
o tom, jak je důležité společné sdílení času 
a zážitků především v rodinném prostředí, 
jaký to má vliv na výchovu dětí.
n S paní Mgr. Lucií Součkovou o tom, zda 
lze i  dospívající mládež zaujmout společ-
nou aktivitou a zda je možné tak předchá-
zet krizovým situacím v dospívání.

l

Vladimíra�Drdová
radní	pro	školství		

a	sociální	věci

Paměťové instituce shromažďují, tak jak ná-
zev napovídá, i  paměti. V  době počítačů 
a medializovaného světa ale čím dál tím víc 
chybí psané slovo. Jen si vzpomeňte, kdy jste 
napsali či obdrželi dopis. Že je to dávno? 

Vyplňte si zbylé ponuré zimní měsíce, 
kdy je tak krátký den a slunce v nedohled-

nu, psaním dopisu, povídky či příběhu 
z vašeho života. Příběhu, spojeného se zá-
kazem návštěv dětí a vnoučat, s uzavřením 
obchodů a služeb. Nenechávejte si ho pro 
sebe!

Středočeské muzeum čeká na  vaše pří-
spěvky, které budou uloženy v archivu pro 

další generace a vybrané zveřejněny v měst-
ském zpravodaji či ve Středočeském vlasti-
vědném sborníku.

Předem děkujeme za to, že zanecháte pí-
semné svědectví, jak se vám žilo v této těž-
ké době.

Příspěvky posílejte do konce března na: 
sasinkova@muzeum-roztoky.cz nebo za-
nechejte v  obálce na  vrátnici muzea (Zá-
mek 1)

Rozsah – max. 4 strany A4  l

Marcela�Šášinková

V novém roce 2021 přejeme všem:
Zdraví
Duševní klid a pohodu
Lásku
Svěžest
Optimismus

Společně překonáme toto nelehké obdo-
bí, nyní jsou naše společné aktivity omeze-
ny, ale stále jsme tu, abychom žili, radovali 
se a pomáhali si.

Potřebujete si popovídat? Potřebujete 
poradit? Volejte:
n Jaroslava Pařízková  732 217 507

n Marie Dittrichová  737 158 626
n Lenka Švecová  606 651 816
n Iva Ježková  603 210 592

PLATBA	ČLenSKýcH	znÁMeK	
zA	rOK	2020	A	zA	rOK	2021

n Členské známky za  rok 2020 – kdo jste 
nestihl, můžete stále ještě uhradit (130 Kč).
n Členské známky na rok 2021 jsou již také 
k dispozici (130 Kč).
n Platit můžete vždy v pondělí či ve čtvrtek 
od  14.00 do  16.00 hodin v  Klubu seniorů, 

Havlíčkova ulice 713, pí.  Marcela Tříšková 
732 667 890.

Od února bude ve vzdělávacím centru 
Lexik probíhat již druhý vzdělávací kurz 
Péče o seniory (viz nabídka Lexiku v tom-
to čísle Odrazu), který se realizoval na zá-
kladě naší vzájemné spolupráce. Našim 
členům nabízíme možnost zvýhodněného 
školného. Zájemci hlaste se na: Lenka Šve-
cová 606 651 816, lenka.svecova@sim.cz
Za výbor SPCCH Roztoky  l

������Vladimíra�Drdová
předsedkyně

Výzva: Cestovatelské deníky „My z Roztok a ze Žalova“

Výzva seniorům

Zprávy ze SPCCH

Vydejte	se	po	krásách	roztok	a	Žalova,	poznávejte	společně	se	svými	dětmi	
či	blízkými	historii	našeho	krásného	města	a	jeho	okolí.	inspirujte	se	naší	
knížkou,	kterou	lze	zakoupit	v	městské	knihovně	nebo	na	podatelně	městského	
úřadu.	zvuková	verze	je	k	dispozici	na	Youtube,	do	vyhledávače	zadejte	My	
z	roztok	a	ze	Žalova.

Jaký	je	váš	příběh	doby	„covidové“?	zanechte	písemné	svědectví	dalším	
generacím	o	tom,	jak	jste	žili	v	době	nouzového	stavu,	o	prožitcích	zdánlivě	
nezajímavých,	a	přesto	emociálně	velmi	silných...	Už	jen	telefonujeme,	
„smskujeme“,	málo	mluvíme	a	minimálně	píšeme.	

Navštivte významná místa Roztok a vymalujte si je! 
Omalovánky Roztoky můžete zakoupit na podatelně MÚ 
a v městské knihovně.
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KUlTURA

Vangelimu se daří naplnit postavy živo-
tem díky svému smyslu pro humor, neo-
třelému a  ironickému vystupování a  do-
konalé manipulaci s tímto typem velkých 
dřevěných loutek. Před scenérií, která nás 
přenáší do  ulic staré Prahy, Vangeli po-
stupně představuje různé postavy: všech-
ny jsou tradiční a zdá se, že se nacházejí 
na ulici, aby hrály a předváděly své umění 
ve  snaze vydělat si pár drobných. Anděl 
připomíná postavu z  pražského barokní-
ho oltáře. Je krásný a žongluje jako v cir-
kuse.

Po  postavě Dobra přichází Zlo, které 
představuje neméně nádherný Ďáběl, ty-
pický pro českou školu, který zpívá svou 
píseň a  zároveň hraje na  dlouhý akor-
deon.

A už přicházejí klauni s obdivuhodným 
houslistou, jednou z Vangeliho nejslavněj-
ších loutek. Zdá se, jako by Pavel opravdu 
z loutky dostával zvuky hudby ozývající se 
z reproduktorů.

Musíme zmínit také černého basistu, 
který dovršuje své představení tím, že létá 
kolem svého nástroje. Na scéně zobrazují-

cí moře jsme svědky ztroskotání. Dva tro-
sečníci, jejichž těla se červovitě natahují 
a stahují, vypadají jako dvě postavy z němé 
anglické komedie z  počátku dvacátého 
století. 

Nakonec přichází velké finále s  číslem 
kostlivce pianisty a rodinou malých zpíva-
jících kostlivců jako jeho sboru.

Pavel Vangeli nám přinesl atmosféru 
starých pouličních a kabaretních loutká-
řů s  čísly neobvyklé krásy ve  velmi zá-
bavném stylu. Publikum bylo nadšeno, 
čemuž přispělo i samotné místo předsta-
vení Fonte dos Combatentes, které doda-
lo loutkám intimitu a  krásné přírodní 
pozadí. 

  l

Toni�Rumbau

Autor článku je španělský loutkář a spisovatel. Psal pro 
loutky, operu i romány. Je ředitelem tří internetových 
loutkářských portálů Titeresante (Putxinel • li, Titeresante, 
Puppetring).
Pavel Vangeli je loutkář a herec, který žije v Roztokách 
a reprezentuje Českou republiku na mezinárodních 
loutkářských festivalech. Článek popisuje jeho představení 
Swingující marionety na festivalu FIMO (Festival 
Internacional Marionetas de Ovar) v Portugalsku.

Swingující marionety Pavla Vangeliho 
S	potěšením	jsem	sledoval	vystoupení	Pavla	Vangeliho,	
renomovaného	českého	loutkáře.	Pavel	předvádí	krásné	
marionety,	které	jako	by	přišly	z	muzea.	Loutky	zpívají	
a	tančí	v	rytmu	jazzu,	blues	a	swingu.	Představení	má	formu	
klasických	čísel,	velmi	dobře	provedených,	jež	odrážejí	umění	
starých	loutkářů	České	republiky,	jednoho	z	nejbohatších	
evropských	regionů	na	loutkářské	tradice.

BeLeTrie
Bussi, M., Byla prý docela hezká
Hawker, O., Na hraně noci
Hooverová, C., Nelituju ničeho
Husemann, D., Černý oheň z Byzance
Kelly, J., Světlo nad Londýnem
Owensová, D., Kde zpívají raci
Quinn, K., Lovkyně

DeTeKTiVKY

Dán, D., Pohřbeni zaživa
Marsonsová, A., Mrtvé vzpomínky
McDermidová, V., Svědectví mrtvých
Nesser, H., Osamělí
Pennyová, L., Vysoký účet

PrO	DĚTi	A	MLÁDeŽ

Collins, S., Balada o ptácích a hadech

Kinney, J., Deník malého poseroutky: 
Samá voda
Matocha, V., Prašina 3
Rowling, J. K., Ikabog
Walliams, D., Nejhorší učitelé na světě

nAUČnÁ

Elbel, A., Doba temna
Malinovský, V., Úchvatné cesty vlakem
Medvecová-Tinková, L., S  láskou o  dět-
ském spánku 
Petráček, T., Naděje v dějinách

enGLiSH

Clark, M. H., The Christmas collection
Delaney, J. P., The Perfect life
Ferrante, E., My brilliant friend
Miler, Z., Little mole and Christmas

Rhodes, K., Crossbones yard 
Walliams, D., The Beast of Buckingham 
Palace

cD

Koralina
Kosmonut z Čech 
Muži s dýmkou
Strašákov
Vraždy v ulici Morgue

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

 l

Za městskou knihovnu
Tereza�Náhlovská

Městská knihovna informuje
nabízíme	vám	výběr	z	novinek	zapsaných	do	fondu	městské	knihovny	během	prosince	2020.
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Pracovníci inspekce, odd. ochrany přírody 
a odd. odpadového hospodářství, v  rámci 
šetření obdrženého podnětu, provedli 
v  uvedené lokalitě dne 27. 10. 2011 in-
spekční šetření. Předmětem inspekčního 
šetření bylo dodržování zákona o  odpa-
dech a jeho prováděcích právních předpisů 
a  zákona o  ochraně přírody a  krajiny 
na dotčených pozemcích. Inspekční šetření 
bylo zahájeno na MěÚ Roztoky a následně 
inspekce provedla místní šetření předmět-
ných pozemků za  přítomnosti vedoucího 
stavebního úřadu. Při jednání bylo inspek-
ci předloženo platné územní rozhodnutí 
Stavebního úřadu Roztoky pro účel „Re-
kultivace 2. části zemníku Roztoky- Žalov 
na pozemcích parc. č. ... atd. atd.

Na základě všech těchto šetření inspekce 
konstatuje následující:

1.) Předmětné území není součástí žád-
ného zvláště chráněného území dle dikce 
zákona č. 114/1992 Sb. V bližším okolí se 
nalézá památkově chráněné hradiště. (For-
mulovala bych to spíše tak, že předmětné 
území přímo sousedí s  památkově chráně-
ným hradištěm.)

2.) V souvislosti s ochranou krajinného 
rázu (ust. § 12 zákona č. 114/1992 Sb.) bylo 
k provozované činnosti vydáno souhlasné 
závazné stanovisko Městského úřadu Čer-
nošice, odd. ochrany přírody a  krajiny. 

(Můj názor: Černošice jsou nadřízený or-
gán, který slepě rozhoduje, ale my, obyvatelé 
Žalova, zde žijeme a  máme veškeré dění 
okolo nás přímo před očima.)

3.) Rozhodnutím Městského úřadu 
Roztoky, odb. životního prostředí, bylo 
povoleno kácení dřevin na zmiňovaných 
pozemcích. Zároveň byla uložena žadate-

li povinnost náhradní výsadby v rozsahu 
10 ks alejových stromů (jeřáb, javor, lípa, 
trnovník akát) s následnou péčí po dobu 
3 let. Dle sdělení referentky MěÚ Roztoky 
byla náhradní výsadba splněna v požado-
vaném termínu i rozsahu. (U tohoto bodu 
budeme muset prověřit, zda výsadba 
opravdu proběhla. Za  sebe mohu říci, že 
jsem v  těchto místech žádný jeřáb nebo 
lípu neviděla.)

4.) Dle schváleného územního plánu 
města Roztoky jsou předmětné pozemky 
zahrnuty v zóně funkčního využití jako vše-
obecně obytné území. Dle vydaného Územ-
ního rozhodnutí Stavebního úřadu Roztoky 
má dojít na dotčených parcelách k provede-
ní terénních úprav, zavezení zemníku výko-
povou zeminou do předpokládané původní 
konfigurace terénu tak, aby území bylo 
možné využít v  souladu se schváleným 
územním plánem, tj. všeobecné smíšené 
území a všeobecné obytné území.

5.) Inspekčním šetřením na  předmět-
ných pozemcích inspekce zjistila, že se 
na pozemcích nachází pouze výkopová ze-
mina (lež) a nachází se na pozemcích uve-
dených v rozhodnutí St.ú. Roztoky ze dne 
23. 3. 2009. Pozemek byl z  přístupových 
míst oplocen a opatřen závorou a uzamy-
katelnými vraty (zčásti lež). V době šetření 
inspekce návoz zemin na pozemky probí-
hal a byla přítomna obsluha zařízení.

6.) Dne 16. 11. 2011 obdržela inspekce 
od  zhotovitele díla (společnost Bohemia 
style construct s.r.o.) požadované rozbory 
dokladující kvalitu ukládaných výkopo-
vých zemin na  předmětné pozemky. Dle 
zákona o odpadech musí výkopová zemina 
splňovat podmínky stanovené vyhláškou  
č. 294/2005 Sb. Všimněte si, že rozbory do-
kazující kvalitu ukládaných „zemin“ doklá-
dá firma, která je nařčena z porušení záko-
na, a  posílá ji ke  kontrole inspekci. Ta 
konstatuje už jen to, že výkopové zeminy 
ukládané na  předmětné pozemky vyhovují 
požadavkům kladeným vyhláškou č... 

A  závěr zní: Česká inspekce životního 
prostředí v rámci proběhnuvšího inspekč-
ního šetření shledala stížnost č. 11/41/0432 
jako neoprávněnou. Zjednodušeně řečeno: 
Vy, několik desítek lidí žijících v této lokalitě 
a  svědkové každodenního dění, nemáte 
pravdu!!!

Toto se událo před deseti lety a zdálo by 
se, že události „zemník“ usnuly. Není tomu 
tak. Toto území je jako dřímající sopka, 
která čeká na svůj čas. To, co se tam dělo 
a  stále děje, je doutnákem k  sudu s  pra-
chem a následnému výbuchu. 

Rok 2020 byl pro žalovské občany nejen 
rokem boje s  covidem-19, ale také bojem 
proti bezohlednému počínání stavební fir-

Zemník Žalov – měsíční krajina 
Oblast	nad	staveništěm	nové	žalovské	školy	a	žhavé	téma	již	v	roce	2009,	
za	starostování	paní	starostky	Vavřínové.	Občané	si	tehdy	stěžovali	na	naváž-
ku	nejméně	50	000	m3	údajně	„zeminy“.	Důvod?	Autor	projektu	ing.	arch.	Mi-
koláš	Vavřín,	manžel	paní	starostky,	a	majitelé	dotčených	pozemků	prý	chtějí	
krajinu	rekultivovat,	uvést	do	původního	stavu,	osadit	stromy	a	krajinu	nechat	
volně	splynout	s	přírodou,	tak	jak	tomu	bylo	doposud.	Omyl!	změna	územního	
plánu	a	obavy	občanů	z	nové	výstavby	se	záhy	potvrdily.	Jejich	snaha	za-
bránit	výstavbě	a	zachovat	neporušenou	přírodu	této	lokality,	která	navazuje	
na	přírodní	rezervaci	Řivnáč,	zůstala	někde	v	propadlišti	dějin.	Občané	se	sna-
žili	fotograficky	zdokumentovat	obsah	nákladů	přetížených	aut,	psali	stížnosti	
na	MÚ	a	ČiŽP,	a	dokonce	podepisovali	petici.	A	jak	to	dopadlo?

...všechno, jen ne zemina.

Měsíční krajina
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Vodní prvek byl řádně schválen v  měst-
ském rozpočtu na  loňský rok. Původně 
plánovanou lokalitu v Tichém údolí vedení 
města změnilo poté, co část občanů z dol-
ních Roztok s umístěním na lesním hřišti 
nesouhlasila. Couvli jsme v dobré víře, že 
vycházíme vstříc, jakkoli řada jiných obča-
nů by vodní hrátky v údolí přivítala – a ne-
váhala nám to dát vědět. 

Poté volba padla logicky na  hojně na-
vštěvované hřiště na  konci Masarykovy 
ulice. Nevidíme nic špatného ani neobvyk-
lého na  tom, že doplňujeme rozmanité 
herní prvky na hřiště v obci a  že při tom 
nasloucháme veřejnosti. Obojí jsme ostat-
ně slíbili před volbami. Dosavadní praxe 

v obci nebyla jiná – důvodem pro doplnění 
či výměnu herního prvku byl/je buď tech-
nický stav toho stávajícího, či poptávka ve-
řejnosti. Tu si obvykle osvojí někdo ze za-
stupitelů, koaličních, opozičních, to je 
jedno. Běžný, nikoli výjimečný postup. 
Stejně jako ten, že jindy přicházejí s pod-
něty na doplnění hřišť úředníci příslušné-
ho odboru. 

Zohlednili jsme i  to, že je třeba využít 
vodu, kterou vodní hrátky samo sebou 
spotřebovávají. Proto je pod nimi instalo-
vána sběrná nádrž a voda se bude používat 
na zalévání okolní zeleně či kropení silnic, 
ať už ve spolupráci s Technickými službami 
či s hasiči. 

S  protihlukovou stěnou nemá tohle dílo 
vůbec nic společného. Je umístěno o  kus 
dál, mimo skatepark, kvůli kterému okolní 
občané protihlukovou stěnu požadují. Ta 
naopak v rozpočtu nebyla. Letos už je (byl 
to podnět občanů, který zastupitelstvo při-
jalo) a bude vybudována právě za skatepar-
kem a venkovní posilovnou, které jsou ze-
jména v  létě v  podvečerních či večerních 
hodinách zdrojem hluku. 

Vybudování vodního prvku v zimě samo 
sebou logiku má. Do  jara si výkopy etc. 
sednou a bude možno místo upravit a oze-
lenit v době, kdy je zde menší pohyb dětí. 

Vodní hrátky budou vítaným doplňkem 
hřiště. Kdoví, třeba si sem i paní zastupitel-
ka přijde zchladit hlavu!

  l

Tomáš�Novotný,�Jaroslav�Kubečka,�Michal�Hadraba,
radní	za	Sakuru

Je mi jasné, že opozici v zastupitelstvu ne-
máme od toho, aby nás od začátku do kon-
ce častovala neutuchajícím potleskem. Ov-
šem u  lidí, kteří se nechali zvolit 
zastupiteli, bych čekal alespoň základní 
právní povědomí a schopnost naslouchat. 
Jak se ukázalo v  posledním Odrazu, tyto 

vlastnosti (některým) našim opozičníkům 
zcela chybějí. Nejsem přítelem nekoneč-
ných Odrazových a facebookových politic-
kých bitek, ale na očividné nepravdy nelze 
nereagovat. 
Paní zastupitelka Dvořáková z  opoziční 
strany Společně PRO Roztoky a  Žalov 

ve svém článku o domově pro seniory má 
spoustu mylných informací. První zaráže-
jící nebo snad úsměvnou skutečností je, 
že ani vlastně neví, o čem hlasuje. Nepro-
jednávali jsme totiž změnu územního plá-
nu (žádná taková změna ani není na sto-
le), ale územní studii v  Solníkách. 

my HYPOS PLUS, která se ujala dalšího za-
vážení zemníku „zeminou“. Opět se rodin-
né domky začaly otřásat při průjezdu plně 
naložených nákladních aut. Naváželo se 
celý rok, až „hrneček přetekl“. Sousedící 
domy se ocitly o metr až dva pod úrovní na-
vážky. Navezená zemina je černá mazlavá 
hmota, tu z ní kouká kabel, tu zase trubka či 
kus pneumatiky a  zákonem nařízená půl-
metrová vrstva kvalitní zeminy nikde! Neu-
těšená planina, kde keře byly vytrhány 
a stromy bez povolení pokáceny (potvrzeno 
OŽP). Čerstvé dřevo keřů a stromů se pálilo 
přímo na místě, a protože dělníci „objevili“, 
že čerstvé dřevo nehoří, pomáhali si polévá-
ním dřeva naftou. Jistě si dovede každý 
představit, jak asi takové pálení vypadá, 
jaká je to zátěž pro ovzduší, životní prostře-
dí, pro lidi, kteří tady bydlí. Stromy, které 
měly to štěstí a přežily na okrajích pozem-
ků, mají místy strženou kůru a olámané vět-
ve od stavebních strojů. Firma se rozmáchla 
tak mohutně, že ani nepostřehla, že se už 
pohybuje na vedlejších, městských pozem-
cích a  také na  chráněném území Řivnáče. 
Bez mrknutí oka a  bez omluvy pokácela 
strom na hranici se soukromým pozemkem 

a tím poničila majiteli i plot. Betonová ces-
ta, která měla být zpřístupněna veřejnosti 
výměnou za užívání městských pozemků, je 
nepoužitelná. Množství bahna, hromady 
suti či materiálu její využití neumožňují. 

Výčet nedovolených, nezodpovědných 
a bezohledných počínání k životnímu pro-
středí a k občanům ze strany stavební firmy 
donutil lidi jednat. Stížnost se všemi neka-
lostmi mířila na městský a stavební úřad. Je 
mou povinností ocenit okamžité jednání 
obou místostarostů, pana Novotného 
a pana Hadraby, kteří se den před vánoční-
mi svátky sešli s  občany přímo na  místě, 
a všichni společně jsme v gumových holín-
kách, po kotníky se bořící v bahně, absol-
vovali hodinovou prohlídku zemníku. 

Zjistila se mnohá pochybení, podobná 
těm před deseti lety. Navážka není v souladu 
s projektovou dokumentací, naváží se nepří-
pustný materiál, poslední vrstva není zemi-
na (aspoň 30 cm) atd. Místostarostové slíbili 
součinnost a pomoc, ale také si postěžovali, 
že se stavebními firmami se špatně jedná. 
Neřídí se zákony ani vyhláškami a žalovat je 
není řešením. Dlouhotrvajícím soudním 
sporem se utrpení lidí jen prodlouží. 

I když naši radní jednali rychle a společná 
schůzka byla přínosná, postrádali jsme 
hlavního aktéra, a  tím je stavební úřad se 
stejným vedoucím, který před deseti lety 
řešil kauzu „Zemník“. Proto byla dohod-
nuta další schůzka hned po  Novém roce, 
které se zúčastnili, kromě zástupců města 
a občanů, také Stavební úřad a vedení sta-
vební firmy Hypos. Jednání bylo klidné 
a dalo by se říci, že konstruktivní. Stavební 
firma sice tvrdí, že navážela jen zeminu, 
na přiloženém obrázku je však vidět všech-
no, jen ne zemina, ale na  druhou stranu 
některá svá pochybení přiznala a slíbila ná-
pravu i náhradu. Vedoucí stavebního úřa-
du dal vše do zápisu a čas ukáže, zda tato 
měsíční krajina už nebude ostudou Žalova. 
Věřím našim starostům, kteří se tomu hod-
ně věnovali, a chci věřit i stavebnímu úřa-
du, že mnoho pádných důkazů jim nedo-
volí, aby se postavili ke kauze odmítavě a se 
zavřenýma očima.

  l

Přeji všem překrásný nový rok a  krásné, 
čisté a klidné město.

Eva�Sodomová
zastupitelka

Vodní hrátky? Vítané vylepšení hřiště! 

Konstruktivní a velmi odbornou máme opozici v Roztokách

Herní	prvky	pro	děti	nebývají	příliš	často	příčinou	polemik.	Pisatelka,	
zastupitelka	Šášinková,	do	nich	šije	už	podruhé,	koření	to	potřebou	
protihlukové	stěny,	diví	se,	že	jsme	je	postavili	v	zimě.	
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V pondělí 14. prosince schválilo zastupitel-
stvo Středočeského kraje na své sedmiho-
dinové schůzi rozpočet na rok 2021. Stalo 
se tak ve snaze předejít rozpočtovému pro-
vizoriu (v němž bude hospodařit polovina 
krajů), a to v naprosto nepřehledné situaci 
se schvalováním státního rozpočtu a  tzv. 
daňového balíčku. V den, kdy se zastupi-
telstvo sešlo, existoval jen původní návrh 
státního rozpočtu schválený Poslaneckou 
sněmovnou s  bezprecedentním deficitem 
a pozměňovací návrh Senátu. Z toho také 
museli tvůrci krajského rozpočtu, se znač-
nou mírou opatrnosti, vycházet.

Přestože byly výdaje na příští rok bru-
tálně seškrtány, v  některých položkách 
dokonce na nulu, aby bylo možné pokrýt 
celkové výdaje ve výši 33,42 mld. Kč, bylo 
nutné příjmy ve výši 31,93 mld. Kč pový-
šit o  téměř 1,5 mld. Kč bankovním úvě-
rem. Vycházelo se přitom z předpokláda-
ného výrazného poklesu daňových příjmů 
o 19 %. Tento opatrný postup vedení kraje 
byl ostře kritizován opozicí z hnutí ANO, 
které ho označilo za  „ustrašený“ a  navr-
hovalo navýšit předpokládané příjmy 
o 1,3 mld. Kč. Pozměňovací návrh opozi-
ce ale neprošel, takže se schvaloval pů-
vodní návrh, a to velkou převahou koalič-
ních hlasů, opozice pro něj nehlasovala.

Představitelé kraje (náměstci hejtmanky  
V. Michalik, M. Kupka) ujistili zastupitele, 
že jakmile dojde k vyjasnění situace se stát-
ním rozpočtem, bude navržena (možná už 
v lednu) revize celého rozpočtu. Dá se tedy 
říci, že za  měsíc si zřejmě s  rozpočtem 
dáme druhé kolo…

Při studiu podkladů pro rozpočet mě 
překvapilo velké zadlužení našeho kraje.

Jeho počátek je již v roce 2007, kdy kraj 
pod vedením ODS přijal velký bankovní 
úvěr ve  výši 2,4 mld. Kč, určený zejména 
na rekonstrukce a opravy silnic II. a III. tří-
dy. S příchodem nové politické reprezenta-
ce v roce 2008 (ČSSD) se využití úvěru po-
někud zvrtlo jiným směrem, ale dluh 
pochopitelně zůstal.

Kraj se nadto ještě hlouběji zadlužil 
v minulém volebním období, a to v letech 
2019 a 2020. Nečekají nás proto lehké časy. 
Stav financí se projeví v  celé řadě oblastí 
spravovaných krajem.

Nejdříve to bude v oblasti veřejné dopra-
vy. Od ledna je zrušen 25% příspěvek kraje 
pro žáky, studenty a seniory. To je ale jen 
symbolický první výstřel. Zdá se, že nevy-
hnutelné bude zdražení jízdného (které 
zvažuje i Praha) a stanovení nových stan-
dardů dopravní obslužnosti (srozumitelně-
ji řečeno – seškrtání ekonomicky neefek-

tivních spojů). Na  tom se vzácně shoduje 
koalice i opozice.

Otázka je, jak zastavit vylidňování (stře-
do)české vesnice při snaze o  omezování 
veřejné dopravy.

 Narůstající výlohy na veřejnou dopravu 
v  následujících letech ještě prohloubí dů-
sledky přijetí „Zeleného údělu“ Evropské 
unie, který nás zavazuje k 20% podílu be-
zemisní veřejné dopravy do roku 2025. Zá-
měr předpokládá, že stávající autobusy se 
spalovacím motorem budou nahrazeny 
novými na bázi vodíku. Problém je v tom, 
že jsou mnohem dražší než současně fun-
gující a drahý bude i jejich provoz. Za lepší 
ovzduší a menší zatížení skleníkovými ply-
ny si budeme muset připlatit. Lze ale také 
doufat v podporu vodíkové mobility z do-
tací EU.

Dojde i na optimalizaci sítě škol zřizova-
ných krajem, což nebude příliš populární, 
ale důležitý krok k  přizpůsobení škol fi-
nančním možnostem kraje a  potřebám 
dnešní doby.  l

Pro paní zastupitelku zřejmě nepodstatný 
rozdíl. 

Druhá věc je, že nikdo domov pro senio-
ry nikam neposunul. Už na zastupitelstvech 
minulých, stejně jako na tomto, padají stále 
stejné otázky a stejné odpovědi. Ano, opako-
vání, matka moudrosti. Měsíc ale snad není 
tak dlouhá doba pro udržení pár informací. 
Tedy (znovu) k věci: Pro umístění domu pro 
seniory jsou v  současné době k  úvaze dvě 
varianty. Jedna na  Solníkách, tam, kde se 
o něm uvažovalo vždy, druhá, ano, na nově 
zakoupeném pozemku v Cihelně. Samozřej-
mě o výsledné variantě rozhodně zastupi-
telstvo. Radě ani starostovi a ani místosta-
rostům takové rozhodnutí nepřísluší. Na to 
je mimochodem zákon (o obcích), který by 
bylo fajn alespoň v hrubých rysech znát.

K  úvaze o  variantě umístění domova 
v  Cihelně nás vedou důvody čistě ekono-
mické. Pozemek, který jsme byli nuceni 
koupit, stál mnoho peněz. Pokud by se do-
mov umístil v Cihelně, bylo by možné po-
zemky na  Solníkách (třeba) prodat a  část 
financí tak do  rozpočtu vrátit. Zejména 
v  dnešní „chudé“ době by se to náramně 
hodilo. Ovšem ekonomické důvody nebu-

dou určitě jediným kritériem. Samozřejmě 
poloha na Solníkách je asi pro budoucí oby-
vatele příjemnější, přestože se lokalita v Ci-
helně nenachází úplně u  rušné křižovatky 
(byla tam vůbec někdy paní zastupitelka?). 
Ale jsou to jenom úvahy – vše bude jistě 
předmětem široké diskuse, než padne ko-
nečné rozhodnutí. Nyní je zpracována zá-
kladní studie zástavby pozemku v Cihelně.

Že se v  územní studii Solníky objevila 
v tomto místě parcelace na rodinné domy, 
bylo vysvětleno na  několika zastupitel-
stvech vícekrát. Tak klidně ještě jednou – 
studie pouze prověřuje, kolik domků by 
tam případně šlo postavit. To, že se tam 
vejde domov pro seniory, prověřila už 
předchozí varianta studie. A územní studie 
není závazný územně plánovací podklad, 
stávající územní plán připouští obě varian-
ty (tedy i  domky i  domov pro seniory). 
Nový územní plán též. Pro jistotu – územní 
plán již závazný je. Jde tedy jen o to, neza-
vřít si nyní dveře pro některou z variant.

A  jedním z  podkladů pro rozhodování 
bude též studie proveditelnosti na domov pro 
seniory, tzv. feasibility study. (Ano, není stu-
die jako studie). Tato studie tedy prověří, jak 

velký domov vlastně potřebujeme, aby pojal 
všechny potřebné a zároveň aby byl ekono-
micky smysluplný. To totiž do dneška nevíme 
a při vší úctě k pracovním skupinám a jejich 
online setkávání, na to jsou potřeba odborní-
ci. A  na  tuto studii jsme v  rozpočtu města 
na  rok 2021 schválili částku 300 000 Kč 
(v souladu s rozpočtovými pravidly). Na stu-
dii proběhne výběr zhotovitele přesně podle 
směrnice města. Určitě nebude zadáno 
z  ruky nějaké předem dané společnosti. 
A studii samozřejmě nezadá paní Drdová, ale 
městský úřad. 

Proto to ani nebylo zařazeno do progra-
mu listopadového zastupitelstva, nebylo 
totiž o čem jednat.

Poslední nezodpovězenou otázkou zůstá-
vá, zda je to od paní zastupitelky neznalost 
(s ohledem na její funkci myslím neomluvi-
telná), anebo snaha nám zpříjemnit naši 
práci.  l

Krajské rozpočtové věštění

Stanislav�Boloňský
zastupitel	Středočeského	
kraje

Ing.�Michal�Hadraba�
místostarosta	města	
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nÁZORY A KOMenTÁŘe

Žalovská�alej
Alej, která začíná uprostřed pole na  Du-
bečnici a končí na hranici katastru s Úněti-
cemi, byla v  nedávné minulosti zasypána 
tunami zeminy, již tam navážela firma Ri-
dera při výstavbě nových rodinných domů 
v blízkosti vodárny. Stromy pod takovou 
tíhou strádaly a začaly hynout. Navíc byly 
ničeny pojezdem stavebních strojů, které 
jim lámaly větve, strhávaly kůru a některé 
vychýlily z osy. Když jsme navíc zjistili, že 
to vše se děje na  pozemku města, začali 
jsme konat. Oznámili jsme to všem pří-
slušným úřadům, informovali jsme zastu-
pitelstvo města a  požadovali okamžité 
odstranění zeminy a  zaplacení záboru již 
zmíněnou firmou za užívání cca 1 300 m2 
městského pozemku, a to za 4 měsíce zpět-
ně, což by bylo více než 1 200 000 Kč.

Stavební firma Ridera sice nezpochybni-
la, že k ukládce zeminy na pozemku města 
skutečně došlo, a  uvedla, že nebylo jejich 
záměrem jakkoli narušit práva města, zpr-
vu si toho prý nebyla vědoma a rozhodně 
se nejednalo o záměrné jednání.

Chyba! A za chyby se platí! A tak se dali 
do práce právníci.

Po dohadování o rozloze i charakteristi-
ce pozemku nebo ceně nájmu se zjistilo, že 
pozemek není veden v seznamu veřejných 
prostranství města, a proto se nemůže pou-
žít ceník pro zábor. Urychleně jsme podali 
návrh na zařazení aleje do seznamu veřej-
ných prostranství a návrh na její pojmeno-
vání Žalovská. Oba byly zastupitelstvem 
schváleny, ale na  námi požadovanou výši 
nájmu bylo již pozdě.

Po mnoha jednáních s Riderou nakonec 
došlo k dohodě. Ridera Stavební nezaplatí 
zábor, ale nájem za nedovolené užívání po-
zemku v  částce 250  000 Kč. Je to sice 
o  mnoho méně než původní požadovaná 
částka, ale než se soudit, čekat několik let 
na rozhodnutí soudu (víme, jak jsou dnes 
soudy rychlé) a  s  přihlédnutím, že tuto 
částku Ridera zaplatila „jen po jedné upo-
mínce“, je to slušný výsledek. Členové 
sdružení Cesta pro město rádi tímto při-
spěli do městského rozpočtu. Jen nás mrzí, 

že tam tyto peníze zapadly velmi nenápad-
ně, v tichosti a pod názvem „zábory a ná-
jmy městských pozemků“ namísto „nájem 
(jednoho) pozemku …“ atd. Jako by se ne-
mělo vědět, že je to práce Cesty pro město.

Keřová�alej
Vysázení této aleje sice probíhalo již 
na podzim roku 2019, ale v roce minulém 
jsme se snažili ji ošetřovat a  chránit před 
škůdci zvířecími i lidskými. Těmi zvířecími 
myslím hraboše, myši a  také velké pejsky, 
kteří rádi vyhrabávají myši a tím podhra-
bávají keře, jež následně usychají. Za lidské 
škůdce považuji zemědělce, kteří orají i sejí 
stále blíž a blíž keřům. Původně jsme za-
mýšleli vysázet stromy, ale museli jsme re-
spektovat práva majitele vedlejšího pole 
a dodržet třímetrovou vzdálenost od hra-
nice pozemku. Pokud bychom chtěli dodr-
žet tuto podmínku, museli bychom stromy 
vysázet na cestě (na betonce). A  tak jsme 
volili cestu snadnější. Vzdálenost keřů je 
zákonem stanovena na 1,5 metru od hrani-
ce pozemku, a tak jsme se rozhodli vysázet 
keře. Minulý rok se však traktory a pluhy 
zemědělců rozmáchly doširoka a na někte-
rých místech se dostaly do těsné blízkosti 
nově vysázených keřů. Jako by neplatil zá-
kon pro všechny stejně! Proto nás tento rok 
čeká domluva se zemědělci, v tom však ne-
vidím velký problém, neb se domnívám, že 
se zemědělci je lepší domluva než s pejsky 
a hraboši.

Řivnáč-Koláčov
Pravěké opevněné hradiště, území, podle 
kterého byla pojmenována eneolitická řiv-
náčská kultura, je od roku 1965 chráněno 
jako kulturní památka a je spolu s Levým 
Hradcem kulturním dědictvím našeho 
města, o něž bychom měli pečovat a ucho-
vávat jej pro další generace.

Ochranné pásmo hradiště Řivnáč je však 
mnohem větší. Patří sem území, staro-
usedlíky nazývané Koláčov, které navazuje 
k  výše zmiňované oblasti a  je chráněno 
od  pozdějšího data – přesněji od  roku 
1998.

V  poslední době se na  tomto území, kde 
donedávna byly cedule, které označovaly, 
o jak významnou lokalitu se jedná, a které 
vymizely, začaly rozmáhat aktivity hraničí-
cí s porušováním zákonů. Cesty této lokali-
ty jsou využívány terénními auty a čtyřkol-
kami, začaly zde stanovat celé skupiny lidí, 
jež rozdělávají na  mnoha místech oheň, 
a také se vám při procházce může stát, že 
vám kolem ucha prosviští kulka, protože ti, 
kdo vlastní střelné zbraně, si pletou realitu 
s  filmem. To vše se samozřejmě děje bez 
vědomí příslušných úřadů. Tím dochází 
k porušení hned několika zákonů. Zákona 
o ohrožení archeologických stop a zákona 
o střelných zbraních a střelivu. Chtěla jsem 
zmínit i zákon lesní, který stanoví podmín-
ky táboření, včetně rozdělávání otevřeného 
ohně ve volné přírodě, ale bylo mi vysvět-
leno ze strany města, že lesní pozemky se 
v  lokalitě nevyskytují. Teď se ptám sama 
sebe, kam jsem na ty houby chodila.

Jak již jsem řekla, chceme tuto lokalitu 
chránit, a proto jsme navrhli několik opat-
ření, jako například umístění značek Zákaz 
vjezdu na  všech příjezdových cestách, 
umístění informačních cedulí Chráněné 
území spolu s piktogramy zákaz táboření, 
zákaz rozdělávání ohňů, zákaz odhazování 
odpadků, zákaz střelby, uklízej po  svém 
psovi.

Dále jsme požádali pana starostu, aby 
uložil městské policii častější kontroly to-
hoto území a  vstřícnější spolupráci měst-
ské policie s občany. 

Zastupitelé tento návrh přijali, pan mís-
tostarosta Novotný rychle jednal a my mu 
za to moc děkujeme. Zatím jsou umístěny 
značky na  začátku dvou cest vedoucích 
na  Řivnáč a  Koláčov. Schází osadit ještě 
dvě značky, a  to na  cestách vedoucích 
od Úholiček a od STK.

Pracujeme také na návrhu informačních 
tabulí s popisem historie území a výskytu 
živočišných a rostlinných druhů. Tento ná-
vrh chceme předložit příslušnému odboru 
s cílem výpomoci a urychlení.

Děkuji všem, kteří můj článek dočetli 
do konce, a těm, kteří by chtěli o nás vědět 
více, doporučuji naše webové stránky 
www.cestapromesto.cz.

  l

Za sdružení Cesta pro město

Sebechvála nesmrdí – nikdo to za nás neudělá!
Vstoupili	jsme	do	nového	roku	2021	a	věřme,	že	do	roku	lepšího,	než	byl	ten	
předešlý.	Mnozí	z	nás	si	v	tomto	čase	dávají	závazky	a	předsevzetí,	jiní	se	
otáčejí	za	starým	rokem	a	hodnotí	své	počiny.	i	naše	sdružení	cesta	pro	město	
se	občas	podívá	za	sebe,	aby	si	připomnělo,	co	se	povedlo	a	co	ne.	Připomenu	
jen	několik	věcí,	o	nichž	si	myslím,	že	stály	za	práci,	kterou	jsme	jim	věnovali.	
Také	je	nutné	připomenout,	že	bez	spolupráce	a	pomoci	vedení	města,	hlavně	
pak	pana	místostarosty	novotného,	bychom	kýžených	cílů	těžce	dosahovali.	
Vlastně	i	zastupitelé	pomohli	tím,	že	naše	návrhy	jednohlasně	odsouhlasili.	
Děkujeme	vám.

Eva�Sodomová
zastupitelka
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

představujeme Vám návrh vize naší 
základní školy zdenky Braunerové. 
k dosažení cílů této vize škola pro nej-
bližší roky zpracovává plán konkrét-
ních kroků. pokud byste k návrhu vize 
měli podnětné připomínky k diskuzi, 
můžete je zasílat do 28. 2. 2021 
na info@zszb.cz  Finální verzi vize by-
chom rádi představili na podzim 2021.

VIzE základní školy zdEnky 
BraUnEroVé
Tato	vize	školy	byla	sestavena	na	zákla-
dě	vytvořené	koncepce	školy	pro	období	
2016–2019,	 analýzy	 současného	 stavu	
na	 naší	 škole	 a	 požadavků	 současných	
trendů	 ve	 vzdělávání,	 které	 vyplynuly	
i	z	krizového	období	na	jaře	2020	(koro-
navirová	karanténa).	Vychází	 také	z	vy-
hodnocení	 koncepce	 rozvoje	 školy	
(2019/2020),	výsledků	evaluační	činnosti	
(SciO	–	Mapa	školy,	KALiBrO…)	i	z	orien-
tační	SWOT	analýzy	s	pedagogy	naší	ško-
ly.	
Školní	vzdělávací	program	naší	zŠ	zden-
ky	 Braunerové	 roztoky	 je	 ŠKOLA	 PrO	
VŠecHnY	 a	 my	 budeme	 naplňovat	 toto	
heslo.	 Jsme	 škola	 velká,	 od	 roku	 2021	
pravděpodobně	 ve	 čtyřech	 školních	 bu-
dovách,	proto	musíme	mít	jasná	a	srozu-
mitelná	pravidla.

chceme být školou:

inSPirATiVní	A	MOTiVUJící
n jsme	žákům	inspirativním	vzorem
n probouzíme	v	nich	vnitřní	motivaci	a	chuť	se	
vzdělávat
n vedeme	je	k	samostatnému	a	kritickému	my-
šlení,	 ke	 schopnosti	 orientovat	 se	 v	 množství	
různých	informací,	k	jejich	vyhledávání,	třídění
n vytváříme	 prostor	 k	 prezentaci	 žákovských	
prací	i	myšlenek
n umožňujeme	žákům	vést	debaty,	vedeme	je	
ke	 svobodnému	 jednání	 s	 respektem	 k	 ostat-
ním	a	k	samostatnému	rozhodování	
n dbáme	 na	 kultivovaný	 verbální	 i	 písemný	
projev
n pomáháme	 žákům	 ve	 vytváření	 studijních	
a	pracovních	návyků
n dbáme	 na	 prevenci	 sociálně	 patologických	
jevů,	 využíváme	 vlastní	 i	 externí	 zdroje	 při		
realizaci	preventivních	programů	

n posilujeme	maximální	rozvoj	potenciálu	kaž-
dého	žáka

MODerní
n modernizujeme	učebny,	zázemí	pro	pedago-
gy	i	okolí	školy
n ve	výuce	uplatňujeme	prvky	moderní	peda-
gogiky
n modernizujeme	 také	prostory	školní	 jídelny	
i	školní	družiny,	tělocvičny
n dbáme	na	zásady	zdravého	stravování	a	sna-
žíme	 se	 o	 neustálé	 zvyšování	 kvality	 jídla	
ve	školní	jídelně
n vedeme	žáky	k	orientaci	v	online	prostředí,	
využívání	moderních	technologií
n máme	kvalitní	školní	poradenské	pracoviště	
(školní	psycholog,	2	výchovní	poradci,	3	speci-
ální	pedagogové,	metodik	prevence),	které	po-
máhá	dětem,	rodičům	i	pedagogům	řešit	krizo-
vé	situace	a	preventivně	předcházet	výukovým,	
výchovným	i	kázeňským	problémům

OTeVŘenOU
n ke	komunikaci	s	rodiči		
n k	řešení	problémů	ze	strany	dětí,	rodičů,	pe-
dagogů
n k	integraci	žáků	se	speciálními	potřebami

SPOJUJící
n zohledňujeme	 různé	 názory	 a	 postoje	 žáků	
a	integrujeme	je	do	vzdělávacího	procesu
n vytváříme	 spolupracující	 třídní	 kolektiv	 zo-
hledňující	různé	vlastnosti	žáků
n rozvíjíme	pozitivní	klima	ve	škole	i	třídách
n rozvíjíme	 pozitivní	 vztahy	 mezi	 učiteli,	 ale	
i	dalšími	pracovníky	školy
n podporujeme	 profesionální	 spolupráci	 mezi	
učiteli	formou	pravidelných	setkávání	–	inter-
vizí,	supervizí,	jednotlivých	ročníků	i	předmětů
n podporujeme	 kvalifikovanost	 pedagogů	
a	vychovatelů
n preventivně	 působíme	 v	 co	 nejširší	 oblasti	
rizikových	forem	chování	
n věnujeme	větší	pozornost	propojování	infor-
mací	 z	 různých	 předmětů	 a	 vedeme	 tak	 žáky	
k	hlubšímu	porozumění	dané	látce	nebo	tématu
n integrujeme	do	běžných	 tříd	děti	 s	 různými	
formami	postižení	a	vzdělávacími	obtížemi
n spojujeme	 a	 kombinujeme	 různé	 formy	 ko-
munikace	i	prezenční	a	distanční	výuky	
n vedeme	 žáky	 ke	 zvládnutí	 praktických	 čin-
ností	 denního	 života,	 ke	 správné	 aplikaci	 po-

znatků	 a	 zkušeností	 v	 různých	 každodenních	
situacích
n posilujeme	pozitivní	atmosféru	ve	škole	tak,	
aby	se	žáci	mohli	s	důvěrou	obrátit	na	kohoko-
li	ze	zaměstnanců	školy

FLeXiBiLní	
n přizpůsobujeme	 se	 současným	 podmínkám	
ve	vzdělávání
n podporujeme	vzdělávání	pedagogů	v	nových	
pedagogických	 trendech	 i	 aktuálních	 poznat-
cích	z	oblasti	pedagogiky	i	psychologie
n všímáme	si	případných	změn	v	chování	žáka	
i	 zhoršení	 školní	 výkonnosti	 a	 úspěšnosti	
a	snažíme	se	o	brzké	řešení	problémů
n v	rámci	individuálního	přístupu	k	dětem	i	ro-
dinám	zohledňujeme	aktuální	situaci	žáka	a	re-
agujeme	na	jeho	momentální	možnosti	vzdělá-
vání
n připravujeme	se	na	narůstající	počet	obyva-
tel	roztok	a	ve	spolupráci	se	zřizovatelem	hle-
dáme	možnosti	zajištění	vzdělávání	pro	zájem-
ce	o	docházku	do	naší	školy

reSPeKTUJící
n vedeme	 žáky	 k	 toleranci	 vůči	 různým	 for-
mám	odlišností,	 jako	například	sociální	status,	
kultura,	jazyk,	vzdělávací	podmínky	apod.
n učíme	 žáky	 komunikovat	 se	 spolužáky	 se	
speciálními	vzdělávacími	potřebami	a	pomáhat	
jim		
n respektujeme	individualitu	každého	žáka,	ale	
zároveň	 je	 vedeme	 k	 vzájemnému	 respektu,	
toleranci	a	kooperaci
n poskytujeme	podporu	a	individuální	péči	žá-
kům	se	vzdělávacími	obtížemi,	ale	také	dětem	
nadaným	

Ve	 spolupráci	 s	 žáky,	 rodiči	 i	 zřizovatelem	
chceme	být	školou,	která	připraví	žáky	na	reál-
ný	život.

  l

Mgr.�Olga�Janoušková
ředitelka	zŠzB

Vladimíra�Drdová
radní	pro	školství		

a	sociální	věci

Kam�směřuje�naše�základní�škola?�		

Prodej dvojdomů  
v Buštěhradě 

zahájen!

Informace a prohlídky 
na tel.: 777 770 133

www.oirdomy.cz

Bydlete hezky a ve svém!
Již od 5 762 800 Kč vč. DPH

inzerce
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Minulý rok jsme uzavřeli Malými jeslička-
mi, na kterých jsme alespoň v malých ro-
dinných skupinkách přivítali malého Je-
žíška. A  také Adventním kalendářem, 
který nás bavil, těšil, spojoval, a  na  to, že 
byl online (a vše, co je online, nám všem už 
svorně leze krkem), jsme si ho moc užili. 
Pokud jste ho minuli, podívejte se na něj. 
Už je po  adventu, tak si můžete vybrat, 
jestli chcete okénka zavřená nebo odkrytá, 
a vyzobejte si dobroty, které jste před Vá-
noci minuli. Kalendář najdete ve špajzce..., 
tedy v galerii na www.roztoc.cz.

Po Novém roce a v čerstvém lockdownu 
s  napětím očekáváme, jestli se do  konce 
pololetí ještě s dětmi i dospělými uvidíme 
osobně alespoň v  individuální variantě 
kroužků. Nevíme – a  předpokládáme, že 
i po většinu druhého pololetí budeme hrát 
hru „skákal pes“ a přibližovat se a oddalo-
vat, jak bude aktuálně potřeba. 

Snažíme se dělat věci smysluplně a  být 
pro děti i dospělé z našich kroužků pevným 
a záchytným bodem. Snad to tak funguje. 
A samozřejmě máme mnohé obavy, zda se 

Roztoč podaří ekonomicky udržet. Pro lek-
tory, ale především pro rodiče s  dětmi je 
výuka v  těchto podmínkách extrémně ná-
ročná, a  byť se snažíme vymýšlet kdeco 
uvnitř i venku, dost často je celá výuka nebo 
její část online – a velmi si ceníme toho, ko-
lik lidí se jí i  přes zavalení online školou 
a další online komunikací s radostí účastní. 
A jsme za to vděční i z těch nepříjemně pří-
zemních důvodů, že nám to prostě umož-
ňuje přežít, aby se kroužky mohly zase poz-

ději standardně otevřít. Snad to nějak dáme 
– ale bude to ještě dobrodružné.

Máme rozhodně i drobné plány. Ne, vel-
ký masopustní průvod to teď není, i když 
nějaký jeho odraz bychom také rádi zvládli 
– třeba červen je takový vhodný masopust-
ní měsíc... Určitě ale chceme zopakovat 
Keramické okénko – možnost vyrobit si 
něco keramického i  pro ty, kdo nechodí 
na kroužky. A odvážně otevřeme i Kerami-
ku pro dospělé – budeme počítat s menším 
počtem termínů, aby se poskládaly do časů, 
kdy bude skupinové setkávání možné. Ji-
nak úplně nepředpokládáme, že by se 
vzhledem k situaci chtělo přihlašovat moc 
nových účastníků do  kroužků, ale možné 
to u části z nich samozřejmě je – a napří-
klad jóga, francouzština nebo akvarel jsou 
kroužky, kam jde naskočit i teď bez větších 
obtíží.
Nu, držme si všichni palce.

  l

Za Sdružení Roztoč
Zuzana�Šrůmová

Roztoč rok 2021

Zvažované�anglické�bilingvní�vzdělávání�
na�ZŠZB�Roztoky 
(základní	informace	byly	zveřejněny		
v	minulém	čísle	Odrazu)

Pro	zájemce	především	z	řad	rodičů	se	budou	
konat	ještě	dvě	prezentace	online:	vždy		
ve	čtvrtek	od	18	hodin:	28.	1.	2021	a	4.	2.	2021

dozvíte se:
n zda	je	tento	program	vhodný	právě	pro	vaše	dítě,
n jakou	formou	budou	děti	vzdělávány,
n jaké	pedagogy	budou	mít,
n jaké	je	financování	
n a	mnoho	dalšího.

Čas	bude	také	na	vaše	dotazy.

Máte-li	zájem	o	prezentace	online	nebo	další	
informace,	
zašlete	svůj	kontakt	(e-mailovou	adresu)	na:
info@young-hippocampus.cz
tel. 603 370 371 
či	vyplňte	nezávazně	kontaktní	formulář	na:	
www.young-hippocampus.cz  l

Vladimíra�Drdová
radní	pro	školství	a	sociální	věci

Mateřské	školy	v	Roztokách	

hledají	

SDÍLENÉHO		
LOGOPEDA/LOGOPEDKU	

nástup	možný	ihned	

Náplň	práce:		
depistáž	dětí	v	MŠ,	vedení	práce	logopedických	asistentů	
(pedagogů	MŠ),	 individuální	 práce	 s	 dětmi	 a	 rodinami	 -	
spolupráce	s	klinickými	logopedy	u	dětí	vyžadujících	indi-
viduální	péči.	

Vítáme	kreativitu	a	empatii	na	základě	vzájemné	spolupráce.	

Nabízíme:		

plný	 úvazek,	 maximální	 profesní	 podporu	 a	 vlídné	
pracovní	prostředí.	

Vhodné	i	pro	začínající	logopedy,	připravující	se	pod	vedením	
klinického	logopeda	na	atestaci.	

Info:		

Hana	Novotná		
e-mail:	ms.roztoky-zalov@volny.cz		
tel:	724	772	290	

Malé jesličky s Betlémským světlem
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Chtěli bychom vám popřát krásný rok 
plný zdraví, štěstí, lásky a vzájemného se-
tkávání.

Naše�kurzy�v�Lexiku�i�Insignis
Kurzy, které Lexik a  Insignis v  roce 2021 
nabízí, naleznete standardně na  našich 
webových stránkách. Vycházíme vstříc též 
individuálním požadavkům, a  pokud to 
naše kapacity dovolují, jsme schopni zajis-
tit poptávaný kurz klientovi přímo 
na míru.

Nabídka vzdělávacích kurzů a celků zů-
stává i  v  tomto roce v  tomtéž rozsahu, 
na  jaký jste již zvyklí; ráda bych zmínila 
nový studijní program – Péče o seniory. 

Péče�o�seniory
Program byl v  minulém roce zdárně od-
zkoušen v rámci pilotního projektu ve spo-
lupráci se SPCCH Roztoky.

Šestitýdenní studijní program bude ote-
vřen veřejnosti jednou za čtvrtletí: v únoru 
(27. 2. 2021 – 10. 4. 2021), v květnu, v září 
a prosinci 2021.

Studium probíhá kombinovanou for-
mou (e-learning, prezenční dny či online 

semináře) a  je velmi vhodný pro osoby 
blízké pečující o seniora. Studenti si osvojí 
nejen základní pojmy z  psychopedie, fy-
zioterapie, gerontopedagogiky, ošetřova-
telství a práce u lůžka, péče o umírajícího, 
psychohygieny, etické výchovy ke  zdraví, 
ale také si ujasní základy práva a povinnos-
tí plynoucích z péče o seniory.

K tomuto programu se váže celá řada sa-
mostatných seminářů – viz níže.

Chůvy�pro�děti�do�zahájení�
povinné�školní�docházky�–��
přípravný�kurz
V roce 2021 budeme otevírat čtyři příprav-
né kurzy: v  lednu (16. 1. 2021 – 20. 3. 
2021), v dubnu, v červenci a v září. Studi-
um probíhá kombinovanou formou  
(e-learning, prezenční dny a praxe) a kurz 
je zakončen státní zkouškou.

Asistent/ka�pedagoga
Otevírat budeme opět čtyři kurzy: v lednu 
(23. 1. 2021 – 10. 4. 2021), v květnu, srpnu 
a  listopadu. Studium probíhá stejně jako 

u obou výše uvedených kurzů kombinova-
ně a kurz je zakončen závěrečnou prací.

Nabídka�samostatných�
seminářů�pro�rok�2021
n Psychologie školního dítěte
n Pedagogika školního dítěte
n První pomoc dětem
n Pedagogika předškoláka
n Hojení chronických ran
n Problematika stáří
n Jak rozvíjet paměťové schopnosti seniora
n Specifika péče o  seniora v  domácím 
prostředí
n Nejčastější nádorová onemocnění u žen 
a jejich prevence
n Degenerativní onemocnění pohybového 
aparátu

Letní�tábory
Již nyní můžete přihlásit své děti na  pří-
městské tábory, které proběhnou od polo-
viny srpna 2021: Malý objevitel s Martinou 
Denemarkovou (9.–13. 8. 2021) a  Arte 
prázdninové setkávání se Simonou Jetma-
rovou (16.–20. 8. 2021). 

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

  l

Blanka�Pekárková
koordinátorka	Lexik,	insignis

Za podporu v loňském roce bych rád jmé-
nem SK Žalov poděkoval městu Roztoky, 
jehož dotace nám pomohla zvládnout ná-
klady spojené s organizací utkání družstev 
dětí a mládeže.

SK Žalov sdružuje několik desítek členů 
z řad dětí a mládeže ve věku 4–19 let, které 
se snažíme vést ke zdravému životnímu sty-
lu, chuti sportovat, hýbat se a bavit se s ka-
marády i mimo sociální sítě a online hry.

Dlouhodobě se snažíme přitáhnout 
ke  sportu děti od  útlého věku, k  čemuž 
slouží mimo jiné LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ 
KEMPY či LETNÍ TÁBOR SE SPORTEM 
(LETOS DETEKTIVNÍ), které jsou urče-
ny široké veřejnosti – více na 
www.tenis-skola.cz/sportovni-akce.
  l

Přeji všem svobodný rok v pohybu!
Jan�Šrámek

Tenis	Žalov

Nový rok v Lexiku a Insignis

Tenis Žalov na jaře a v létě

V	únoru	otevíráme	druhé	pololetí	školního	roku	2020/2021.	
Jaké	bude,	to	přesně	nevíme.co	ale	víme	naprosto	jistě,	je	
to,	že	společně	s	vámi	jsme	flexibilní	a	umíme	kreativně	
reagovat	na	jakékoli	vládní	opatření,	což	jsme	si	opakovaně	
ověřovali	během	minulého	roku	plného	nečekaných	zvratů	
a	nových	cest.	Díky	našim	báječným	studentům	a	úžasným	
lektorům	jsme	rok	2020	zvládli	se	ctí.

Letní	tenisová	sezona	zpravidla	začíná	v	dubnu	a	my	pevně	
věříme,	že	letos	budeme	moci	odehrát	soutěže	družstev		
bez	omezení.	Situace	z	poslední	doby	nás	všechny	
vyčerpává	a	nedostatek	sportu	a	pohybu	může	nadělat		
víc	škody	než	užitku.

n HODINOVÝ MANŽEL –
tel. 723 424 701

n Nabízím doučování angličtiny 
a němčiny v Roztokách v blízkosti školy. 

Jana Svobodová, tel. 737 588 709, 
e-mail jana44@seznam.cz    l
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PNEUSERVIS
Přílepská 1233 Roztoky

Prodej pneumatik a disků všech značek, typů a roz-
měrů: auto, moto, nákladní, stavební, hobby, spec. 
Provádíme odbornou montáž a opravy pneu na 
nejmodernějších strojích s nejmodernějšími tech-
nologiemi. Odborná konzultace pří výběru nabí-
zeného zboží. Nabízíme uskladnění i kompletních 
sad kol a jejich servis. Prodej příslušenství. Přímé 
zastoupení prémiových značek pneumatik a disků.

KONTAKT:	 Lumír Novotný 774115334 lumir.novotny@autohouser.cz  petr.houser@autohouser.cz
 Bohumil Houser 731151341 prodej a servis 220911128 www.autohouser.cz

AUTODÍLY
Přílepská 1233 Roztoky

Velkoobchod a maloobchod
Prodáváme široký sortiment náhradních dílů na 
většinu automobilů ve spolupráci se značkovými i 
neznačkovými dodavateli. Naši hlavní dodavatelé 
jsou: AUTO KELLY, APM, ACI, STAHLGRUBER, 
AŠ FINANCIAL, STUALARM a další. Po dohodě 
zajistíme i originální náhradní díly.
Samozřejmostí je dovoz až do vaší dílny.

KONTAKT:	 Martin Franc  739465534, 731151337   martin.franc@autohouser.cz

AUTOSERVIS
Přílepská 1707 Roztoky

Zajistíme pro vás STK včetně měření EMISÍ.
Opravy vozů všech značek.
Mechanické opravy, autoelektrika, servisní prohlíd-
ky po najetých kilometrech, výměny olejů, diagnos-
tika, výměny čelních i ostatních skel, servis klima-
tizace a dezinfekce ozónem, montáž příslušenství 
a zabezpečení vozů, opravy brzd, výměny výfuků, 
opravy podvozků, výměny tlumičů pérování a další. 
Zajistíme pro vás opravu havarovaného vozu včet-
ně kompletního zastupování v jednání s pojišťov-
nou. Seřídíme geometrii vašeho vozu na nejmoder-
nějším 3D zařízení. Zapůjčení náhradního vozu.
KONTAKT:			Josef Čížkovský  731151334   Miroslav Vejbora  731862462   STK EMISE  233910042   servis@autohouser.cz    www.autohouser.cz


