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Odraz války v Odrazu

V  Odrazu jsme vždycky dodržovali zásadu, že se věnujeme 
pouze záležitostem, které se nějak dotýkají Roztok. Věci vni-
trostátní, či dokonce mezinárodní politiky jsme nechávali 
stranou. Mysleli jsme si, že jsou to vzdálené a vzájemně téměř 
nesouvisející problematiky. Na velkou politiku a mezinárod-
ní vztahy jsou tu jiné, specializované zdroje. Odraz si vystačí 
s rozbitými ulicemi, lokálními událostmi a bestsellerem v po-
době zpráv městské policie.

A ejhle, najednou máme přímé následky geopolitické situace i v Roztokách. Zjevi-
la se v podobě desítek uprchlíků z válkou sužované Ukrajiny. Bezprostřední reakce 
české i roztocké veřejnosti byla úžasná. Rychlost, s  jakou začala pracovat skupina 
Roztoky pomáhají Ukrajině, je ohromující. Kdyby nebyla situace tak vážná, svádě-
lo by mě to ke vtipu, že snad o té válce museli vědět předem. Okamžité obrovské 
nasazení bez ohledu na vynaložené úsilí, vytvoření funkční struktury z ničeho, or-
ganizační schopnosti, a hlavně rychlost, protože pomoci je třeba tady a teď, ne až 
vyhodnotíme rizika a nesnáze. Jistě, docházelo k drobným zmatkům, ale tomu se 
ve zběsilém toku událostí nelze divit.

Příjemným překvapením byla obrovská ochota lidí pomáhat. Češi v tomto směru 
nemají moc příznivou pověst, ale tentokrát jejich hmatatelné a spočitatelné projevy 
solidarity překonaly jakákoli očekávání. Jak řekl v Čapkově povídce Zločin na poště 
strážmistr Brejcha panu hraběti: „Neptejte se mě na nic; ale jde tu o věc, ve které my 
lidé máme držet za jeden konec.“

A skutečně, lidé bez ptaní posílají peníze a dary pro krvácející Ukrajinu, ujímají se 
uprchlíků a snaží se pomáhat podle svých možností a schopností. Po dlouhé době 
skutečně většina Čechů táhne za jeden konec.

Psychologové varují – a zkušenosti jim přisvědčují, že hektické vzedmutí sounále-
žitosti a nadšení pominou a přijde jistá deziluze. Konflikt západního světa s ruským 
medvědem dopadne i na nás. Už teď čelíme drahotě a nepochybně zchudneme. Ani 
vztah k uprchlíkům nezůstane tak idylický, určitě bude docházet k nedorozuměním 
a třenicím. Teprve pak se ukáže pravá hodnota naší solidarity.

Informacím o pomoci Ukrajině je věnována tematická dvoustrana tohoto vydání 
Odrazu. � l

� �Jaroslav�Drda
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Město�pomáhá
Také město a jeho vedení nezůstává stra-
nou. Rada města po telefonické konzultaci 
se všemi členy městského zastupitelstva 
rozhodla o  okamžitém peněžním daru 
pro ukrajinské velvyslanectví ve  výši 
200 000 Kč. Děkuji zastupitelům, kteří po-
skytnutí daru všichni bez výjimky odsou-
hlasili. Potvrdilo se tak, že když jde o dob-
rou a  potřebnou věc, dovedeme všichni 
táhnout za jeden provaz.

Dále město poskytlo část ze svých 
skromných ubytovacích kapacit na dočas-
ný azyl pro uprchlické rodiny s  dětmi. 
Bude se rovněž finančně podílet na zajiště-
ní jejich stravování. 

Objednali jsme pro ukrajinské děti učebni-
ce v jejich jazyce, aby se měly z čeho učit. 
Naše základní škola postupně děti zapojuje 
do výuky.

Velký dík patří dobrovolníkům ze sku-
piny Roztoky pomáhají Ukrajině. Jejich 
úsilí si velmi vážím, odvádějí neskuteč-
nou práci za cenu naprostého vyčerpání. 

Rovněž děkuji představitelům církví, ze-
jména Československé církve husitské, 
za jejich aktivitu a sbírky.

Chystané�investice
Chod města se ani v této situaci nezastavil. 
Pokračují přípravy na  letošní největší 
městské investice. V lokalitě Cihelna již je 

připravena plocha pro výstavbu sportoviš-
tě s  přetlakovou halou. A  za  několik dnů 
bude zahájena velká akce v Tichém údolí, 
kde dojde k  výměně vodovodního řadu, 
rekonstrukci elektrického vedení a  veřej-
ného osvětlení a k položení optických ka-
belů pro rychlý internet.

Vážení spoluobčané, věřím, že součas-
nou složitou situaci překonáme. Město 
i  městský úřad jsou připraveny všem po-
třebným poskytnout náležitou pomoc. 

� l

Jsme tu pro vás. 

Vážení	spoluobčané,	v	těchto	dnech	jsou	samozřejmě	
v	centru	dění	události	na	Ukrajině	a	snaha	celé	české	
společnosti	napadené	zemi	pomoci	proti	barbarské	invazi.	
V	této	souvislosti	musím	zdůraznit,	jak	nesmírně	jsem	
na	roztočáky	pyšný.	Je	skutečně	impozantní,	s	jakou	
invencí,	nasazením	a	obětavostí	se	spontánně	pustili	
do	organizování	a	realizace	všech	možných	forem	pomoci,	
a	já	jim	za	to	z	celého	srdce	děkuji.

Slovo starosty

K malému zádrhelu došlo na začátku zase-
dání. Paní zastupitelka Dvořáková chtěla 
do programu zařadit projednání informace 
o  možné dotaci na  výstavbu domova se- 
niorů, leč neučinila tak v termínu určeném 
jednacím řádem, a proto pan starosta navr-
hl šalamounské řešení – tématu se zastupi-
telé budou věnovat v  neformální diskusi 
po skončení oficiálního programu.

Následovaly obvyklé procedury včetně 
zprávy o  činnosti městské policie a  dílčí 
úpravy jednacího řádu finančního výboru.

Pozemky
Delší diskuse vypukla okolo návrhu 
na prodej a směnu malých částí pozemků 
v  lokalitě Cihelna. Záměr těchto vlastnic-
kých změn již byl schválen dříve, ale někte-
ří zastupitelé znovu vyslovili názor, že pro-
dejní cena je příliš nízká. Nakonec byly obě 
smlouvy schváleny těsnou většinou.

Další prodej se týkal pozemku pod řado-
vou garáží v ulici Spěšného. Je to poslední 

pozemek v  majetku města v  této lokalitě 
a pro město nemá žádný význam. Naopak 
další pozemek pod garáží v ulici Nad Ča-
kovem si město vzhledem k jeho strategic-
ké poloze ponechalo.

Poslední bod, který se týkal pozemků, 
byla směna ploch na  rohu ulic Obránců 
míru a Šaldova, jež upravila hranice mezi 
křižovatkou a rohovou zahradou.

Dotace�a�dotazy
Poté zastupitelé schválili přidělení dotací 
na  sportovní činnost Sokolu, SK Roztoky 
a spolku Equlibrium Education (ju-jutsu).

Zastupitel Jaroslav Huk předložil bod, 
ve kterém žádal úpravu rozpočtu Základní 
školy Zdenky Braunerové, protože součas-
ná podoba podle jeho názoru nevyjadřuje 
dostatečně srozumitelně náklady zřizova-
tele a výnosy školy. Pro tento návrh nezís-
kal v zastupitelstvu dostatečnou podporu.

Zastupitelka Eva Sodomová požadovala 
zařadit do seznamu akcí, jež mají výjimku 

ze zákazu požívání alkoholu na  veřejném 
prostranství, májovou oslavu, kterou chys-
tá. Protože to však podle platné legislativy 
vyžaduje změnu celé obecně závazné vy-
hlášky, bude její návrh předložen na  dal-
ším zasedání.

Zastupitel Roman Jandík si vyžádal od-
had provozních nákladů na chystanou pře-
tlakovou halu, jež bude přechodně sloužit 
jako tělocvična pro základní školu Cihelna, 
a  požadovanou informaci obdržel od  pří-
tomného vedoucího odboru správy a roz-
voje města.

Tím byl vyčerpán schválený program 
a ještě se diskutovalo o výstavbě domu senio-
rů. Podle informací, kterými disponuje měs-
to, není informace paní zastupitelky Dvořá-
kové o možnosti získat dotaci ve výši 100 % 
nákladů přesná, počítá se s 30% spoluúčastí 
města. To je při současné zadluženosti města 
mimo naše možnosti. Městský úřad však sa-
mozřejmě bude možné dotace monitorovat 
a v přípravách projektu pokračovat. l

V předvečer války
roztocké	zastupitelstvo	se	sešlo	23.	února,	aniž	by	tušilo,	že	
následujícího	dne	vypukne	válka.	Jednání	tak	asi	na	dlouhou	
dobu	naposledy	nebylo	těmito	tragickými	událostmi	
poznamenáno.

Jaroslav�Drda

Jan�Jakob
starosta	města	roztoky
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Vítání�občánků�v�Roztokách
Vážení	rodiče,	
ve	čtvrtek	dne	26.	května	2022	se	pod	
záštitou	starosty	města	roztok	usku-
teční	slavnostní	vítání	dětí,	které	se	
narodily	v	období	od	1.	července	2021	
do	30.	června	2022.	

Starší	děti,	které	neměly	vítání	v	letech	
2019	a	2020	z	důvodu	pandemie,	se	
mohou	přihlásit	také.	Máte-li	zájem,	
aby	bylo	vaše	děťátko	v	tento	den	
přivítáno	mezi	občany	města	roztoky,	
sdělte,	prosím,	jméno	a	příjmení	
miminka,	datum	jeho	narození	a	vaši	
adresu	Městskému	úřadu	roztoky,		
a	to	buď	e-mailem	na	adresu		
korunkova@roztoky.cz,	osobně	na	ma-
trice	paní	Korunkové,	nebo	telefonicky	
na	číslo	220	400	226,	a	to	nejpozději	
do	30.	dubna	2022.

Podmínkou	slavnostního	přivítání	je	
trvalý	pobyt	dítěte	v	našem	městě.		 l

Ivana�Korunková
matrika
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Radní Jaroslav Kubečka a  starosta Jan Ja-
kob přednesli informaci o plnění daňových 
příjmů za  leden, dále schválili výroční 
zprávu o poskytování informací dle zákona 
č. 106/1999 a uložili úřadu její zveřejnění. 

Rada ničeho nenamítala proti záměru 
spoluobčana chovat včely na  pozemku 
3017 v Žalově a souhlasila s výpůjčkou to-
hoto pozemku s  tím, že jako protislužbu 
bude okolí úlů udržovat (tzn. sekat a  od-
straňovat nálety), bude dodávat med 
do MŠ Přemyslovská a pro děti z této škol-
ky bude rovněž pořádat besedy o  životě 
v úlu a v celém včelstvu.

Radní vzali na  vědomí průběh soutěže 
na stavební práce na nafukovací hale a zá-
zemí v areálu Cihelny a schválili jako vítěze 
firmu VYSSPA Sports Technology s nabíd-
kovou cenou 13 464 981 Kč bez DPH. Při-
pomeňme, že hala bude sloužit majoritně 
pro potřeby nové základní školy v Žalově 
a  její uvedení do provozu předpokládáme 
na podzim letošního roku. O tomto postu-
pu rozhodlo zastupitelstvo již v  loňském 
roce. 

Rada dále souhlasila s pronájmem části 
pozemku č. 1527/10 na  Tyršově náměstí 
nové nájemkyni za  účelem provozování 
bistra, a  to na  dobu neurčitou, stejně tak 
radní kývli na záměr pronajmout pozemek 
parc. č. 1088/2 v  ulici Obránců míru 
na  účelem provozování autobazaru. Ná-
jemné se bude zvyšovat během let 2022 
a 2023 až na 150 Kč za m2 ročně. 

Rada přitakala podnětu kanceláře vedení 
města a souhlasila se zakoupením modulu 
pro cykloprůvodce a  turistickou mobilní 
aplikaci Na kole a pěšky od společnosti 
J. Křeček v hodnotě 16 000 Kč na tři roky. 

Rada města schválila zadávací podmín-
ky zakázky malého rozsahu na výrobu ča-
sopisu Odraz s limitní cenou 1 300 000 Kč 
bez DPH. 

Radní vyslechli informaci místostarosty 
T. Novotného o záměru na obnovu histo-
rické stezky Zemník–Váha.

Radní pověřili místostarosty T. Novot-
ného a M. Hadrabu tím, aby tento podnět 
ekologického aktivisty a  pastevce Tomáše 
Zděbla začali ve  spolupráci s  odborem 
správy města administrovat, tj. jednat 
s obcí Únětice a dalšími vlastníky o mož-
nostech obnovy této stezky. 

Na  Levém Hradci bychom rádi zřídili 
kultivované místo pro umístění popelnic 

u hřbitova, namísto nedůstojného vystave-
ní nádob u barokní branky. S tímto podně-
tem přišla římská církev a vedení obce se 
s ním ztotožnilo. 

Návrh architekta Smolíka jsme zaslali 
k  posouzení památkářům a  věříme, že se 
do léta dozná lokalita  vylepšení. 

Radní souhlasili s  úpravou nájemních 
smluv podnikatelských prostor o  inflační 
doložku umožňující zvýšit nájemné o roč-
ní míru inflace i s prominutím nájemného 
v nebytových prostorách v objektu v Pře-
myslovské ulici z důvodu několikaměsíční 
rekonvalescence nájemce, přitakali také 
výpovědi nájemní smlouvy pozemku  
č. 2980 v. k. Žalov z důvodu využití pozem-
ku pro obnovení průchodu touto lokalitou. 

Radní souhlasili s návrhem příslušného 
odboru radnice, aby se o pietní místo s ko-
lumbáriem na  Levém Hradci staral pra-
covník najatý na  dohodu o  pracovní čin-
nosti. 

Místostarosta M. Hadraba předložil ná-
vrh na zrušení zadávacího řízení  regulač-
ního  plánu Solníky pro nedostatek nabí-
dek. Výběrové řízení bude vyhlášeno 
znovu. 

Místostarosta Zdeněk Richter  vysvětlil 
obsah změny č. l. územního plánu, který 
spočívá v  nápravě několika nedostatků 
v  nedávno schváleném územním plánu. 
Na  těchto změnách pracuje s  pořizovate-
lem územního plánu arch. Bočkem.  Rada 
přitakala, bod bude následně předložen  
zastupitelstvu. 

Radní V. Drdová předložila návrh na to, 
aby byla stávající ředitelka základní školy 
Olga Janoušková potvrzena ve  své funkci 
na další šestileté období. Radní ocenili fakt, 
že se paní ředitelce podařilo v uplynulých 
letech školu konsolidovat, provést ji neleh-
kým covidovým obdobím a  že úspěšně 
zvládá řídit provoz obří instituce rozložené 
v několika budovách v naší obci. Pan sta-
rosta paní ředitelce, která byla části jednání 
přítomna, za nemalou práci poděkoval. 

V sociálním bloku městská rada přitaka-
la několika sociálním dávkám: na podporu 
místního občana postiženého zvýšením 
cen energií, sociálně slabé samoživitelce 
na částečnou úhradu dluhu na nájemném, 
rodině na  úhradu nouzového ubytování 
po požáru domu, dětem z potřebných ro-
din na školní kroužek.

Na  řadu přišly i  zápisy z  jednání školské 
komise, z komise sportovní (zde rada sou-
hlasila s rozdělením grantů a dotací a část 
z  nich postoupila s  kladným stanoviskem 
do  zastupitelstva, podpory se tak dočká 
např. Sokol, jezdecký oddíl Agira, taek-
weondo, spolek Sportýna či Svaz postiže-
ných a další spolky).

Do naší obce  občasně zavítá třída ze zá-
kladní školy Letohradská na terénní cviče-
ní se spolkem Jestřábník, i s tím Rada sou-
hlasila. 

V  informačním bloku došlo na  žádost 
sousedů z  Únětic, aby zkušebně mohli 
umístit v  prostoru TS kontejner na  velko-
objemový odpad, či úkol pro odbor správy 
města, aby předložil na nejbližší radě aktua-
lizovaný návrh pronájmu městských neby-
tových prostor. 

Další městská rada proběhla v návaznos-
ti na  ruské přepadení Ukrajiny na  konci 
února. Radní jednomyslně navrhli zastupi-
telstvu poskytnout částku 200  000 Kč 
na  pomoc Ukrajině, a  to na  účet zřízený 
Velvyslanectvím Ukrajiny v ČR. Zastupite-
lé se k návrhu následně vyjádřili e-mailem 
a částka mohla odejít téměř okamžitě. 

� l

Jednání únorové rady
Městská	rada	se	sešla	v	únoru	dvakrát.	Řádné	jednání	
v	polovině	února	obsáhlo	33	bodů.

Tomáš�Novotný
místostarosta
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Odběr sběrných nádob (lidově popelnic) 
na  papír a  plasty se rozběhl velice rychle 
zejména v  prosinci minulého roku a  po-
kračoval i v  lednu tohoto roku. V součas-
nosti bylo rozdáno 1 174 nádob a v systé-
mu máme registrovaných 637 osob. Zatím 
vytříděné odpady sváží FCC Regios. 

V únoru se poptávka zmenšila, a proto se 
na vás obracím s touto informací. Bylo by 
vhodné, aby si i lidé z ostatních domů po-
pelnice, které poskytujeme bezplatně, vy-
zvedli. Důvodů, proč tak zatím neučinili, 
může být několik: informaci o  této mož-
nosti zatím nezaregistrovali; neměli čas si 

pro nádoby dojít; nemají možnost si popel-
nici odvézt – v tom případě je možné požá-
dat OŽP o  pomoc; bydlí v  lokalitách, 
ve  kterých dosud nebyl svoz prováděn – 
zde upozorňuji, že ke  konci března mají 
Technické služby města Roztoky dostat au-
tomobil, kterým bude možné svážet prak-
ticky všechny ulice ve městě; bydlí v blíz-
kosti sběrných míst a  považují pořízení 
popelnic za zbytečné.

K  tomu bych chtěl poznamenat, že mít 
„doma“ nádoby na separovaný sběr je ne-
jen pohodlné, ale přispívá to k  efektivitě 
sběru i třídění. Po vyhodnocení zkušební-

ho provozu budeme počet kontejnerů 
na  papír a  plasty redukovat a  s  největší 
pravděpodobností se prodlouží také inter-
val svozu obsahu kontejnerů. Je to v zájmu 
přijatelné ekonomiky systému nakládání 
s odpady.

Dovoluji si vás proto požádat o  spolu-
práci při úspěšné realizaci projektu, který 
je výhodný pro občany i pro město. V příš-
tím čísle uvedeme první údaje o množství 
sebraného separovaného odpadu.

Přeji nám všem, aby se v roce 2022 dařilo 
vytřídit co nejvíce plastů a papíru a ušetřili 
jsme peníze za poplatek na likvidaci směs-
ného odpadu.

� l

Martin�Štifter

Středočeské zastupitelstvo jednomysl-
ným rozhodnutím ukončilo spolupráci 
se dvěma regiony Ruské federace 
a schválilo finanční dar Ukrajině ve výši 
10 milionů Kč. Kuloárně se též probíraly 
podrobnosti humanitární akce Středočes-
kého kraje, při níž bylo úspěšně doprave-
no do Čech 88 krajanů ze Žitomirské ob-
lasti Ukrajiny. Bylo vytvořeno společné 
centrum pomoci uprchlíkům Středočes-
kého kraje a Prahy se sídlem v pražském 
Konferenčním centru. 

Válka�v�našich�hlavách
Nezvyklý byl i další průběh zasedání, kdy 
se neplýtvalo zbytečnými řečmi, jednání 
bylo věcné a  konsenzuální, bez ohledu 
na koalici a opozici. Z téměř 60 bodů pro-
gramu vyjímám následující.

Byly schváleny dotace 23 obcím do 2 000 oby-
vatel, které jim výrazně pomohou v řešení 
drobnějších infrastrukturních problémů. 
Stejně tak smlouvy mezi Středočeským, 
Pardubickým a  Plzeňským krajem o  fi-
nančních podmínkách a zajištění dopravní 
obslužnosti. Tyto dokumenty jsou zásadní 
pro zlepšení veřejné dopravy na mezikraj-
ských spojích.   

Schváleny byly příspěvky na sociální po-
moc seniorům a  zdravotně handicapova-
ným v  sedmi městech v  celkové výši 
1 624 800 Kč.

Všeobecný konsenzus byl i v případě do-
tací na podporu kultury, cestovního ruchu 
a obnovy památek. Z podnětu příslušného 
výboru se podařilo peníze na projekty ob-
novy památek významně navýšit o  téměř 
22 mil. Kč.

Zastupitelé také po  diskusi schválili kon-
cepci protidrogové politiky Středočeského 
kraje na období 2022–2027.

Odložené�lednové�zasedání
Únor je sice nejkratším měsícem v roce, ale 
z hlediska aktivity krajského zastupitelstva 
to bylo naopak, neboť jednalo během toho-
to měsíce dokonce dvakrát.

Poprvé 14. února, kdy se muselo vypořá-
dat se 107 body agendy, protože lednové 
jednání bylo z organizačních důvodů odlo-
ženo.

Když sleduji kulturu jednání v Poslanec-
ké sněmovně, musím ocenit vesměs věc-
nou atmosféru na  zasedáních krajského 
zastupitelstva. Žádné obstrukce, žádné pi-
tomé „kecy“, většinou snaha se dohod-
nout.

Výjimkou se stalo jednání o drobné změ-
ně jednacího řádu zastupitelstva. Kvůli 
tomu, že o  přednostní právo projevu 
na  krajském zasedání měli přijít poslanci 
parlamentu, se rozpoutala absurdní pře-
střelka hodná předlohy některé z  Havlo-
vých absurdních her. Schválení této změny 
– nakonec společným úsilím koalice i opo-

Po  úspěšné knize pro děti My z  Roztok 
a Žalova (od paní Marie Kšajtové) jsme se 
rozhodli, že zpracujeme a vydáme desko-
vou vědomostní hru o  Roztokách (typu 
Naše století či Česko). Spolupracovat bu-
deme s odborníky, ale máme i velký zájem 
o spolupráci se všemi vámi, dětmi i dospě-
lými, kteří mají rádi naše město.

Své náměty ve formě otázek, jež si myslíte, 
že by v  této hře neměly chybět, napište 
do  formuláře, který najdete na  webových 
stránkách města (v rubrice Kultura a sport) 
a také na stránkách městské knihovny.

Nebo je i  v  papírové formě doručte 
na  podatelnu, do  schránky MÚ nebo 
do městské knihovny.

Okruhy: historie, kultura, sport, příroda 
různé (zajímavosti).

K otázce napište i správnou odpověď.

� l

Vladimíra�Drdová
radní	pro	školství	a	sociální	věci

Adresný sběr tříděného odpadu

Zasedání ve stínu války

Výzva – Desková vědomostní hra o Roztokách a Žalově

Vážení	spoluobčané,	asi	vás	bude	zajímat,	jak	se	vyvíjí	
takzvaný	adresný	sběr	odpadů	v	našem	městě.

Poslední	únorové	pondělí	se	sešlo	k	svému	zasedání	krajské	
zastupitelstvo.	Tentokrát	ovšem	ve	stínu	tragických	událostí	
na	Ukrajině,	která	čelí	brutální	ruské	invazi.	na	úvod	proto	
zastupitelé,	opatřeni	modrožlutými	stužkami,	vzdali	poctu	
statečným	ukrajinským	obráncům	ukrajinskou	hymnou.	
i	další	program	byl	válečnými	událostmi	ovlivněn.
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zice, bylo přijato s  velkou úlevou přítom-
ných v sále.

Podstatnější pro občany Roztok jsou ně-
která další usnesení KZ.

Personální�změny�
ve�vedení�kraje
V  důsledku odchodu Martina Kupky 
(ODS) na pozici ministra dopravy a zvolení 
některých krajských zastupitelů poslanci 
PČR, došlo k personálním změnám ve ve-
dení kraje. Novým náměstkem hejtmanky 
pro zdravotnictví byl zvolen Ing. Pavel Pav-
lík (ODS).

Radním pro silniční dopravu je nově 
Dr.  Ing.  Karel Bendl (ODS), s  nímž jsem 
okamžitě navázal kontakt ve  věci rekon-
strukce naší páteřní komunikace.

Novou předsedkyní Výboru pro životní 
prostředí a  zemědělství je Ing.  Jarmila 
Smotlachová (ODS).

Za zaznamenání stojí, že tito funkcionáři 
byli do  funkcí zvoleni všemi přítomnými 
zastupiteli.

Na  návrh rady byly zamítnuty (z  finanč-
ních důvodů) žádosti o zřízení čtyř nových 
sportovních center mládeže (s  požadav-
kem ve výši téměř 4,5 mil. Kč), což vyvola-
lo o této věci oprávněně živější debatu.

Naopak byly schváleny dotace pro obce 
do 2 000 obyvatel v celkové výši 13,8 mil. 
Kč a uvolněno 75 mil. Kč do Fondu homo-
genizace dopravní infrastruktury pro rok 
2022.

Schválena byla i pravidla pro poskytová-
ní darů obcím na podporu výsadby stromů 
(od 25. 2. do 16. 12. 2022). Maximální výše 
příspěvku je 1 500 Kč na jeden strom.

Podpora�zdravotnictví�
je�prioritou
Velký objem finančních prostředků byl 
také schválen na zajištění lékařské pohoto-
vostní služby na území Středočeského kra-
je nad rámec zdravotního pojištění v  cel-
kové výši 42  876  800 Kč (!), na  další 
zdravotní činnosti nehrazené ze zdravot-
ního pojištění ve výši 31,4 mil. Kč i naplně-

ní tzv. „Humanitárního fondu“ ve  výši  
6 mil. Kč – zejména na podporu paliativní 
a  hospicové péče. Chci věřit, že výše této 
dotace bude v průběhu roku ještě navýše-
na.

Zastupitelstvo též schválilo aktualizaci 
zásad územního rozvoje kraje (v pořadí již 
desátou!) spočívající ve změně vedení ko-
ridoru vysokorychlostní železniční trati 
z Prahy do Lovosic a dále do Berlína. Kon-
krétně šlo o  úsek z  hlavního města 
na  vnější hranice kraje. Pro nesouhlas 
řady obcí povede koridor z větší části tu-
nely. Vlaky by zde měly jezdit rychlostí až 
300 km/hod. Tak snad se naší vnuci do-
čkají …

l

Stanislav�Boloňský
zastupitel	Středočeského	
kraje

n�3. 2. oznámena krádež věcí z vozidla tov. 
zn. Škoda, zaparkovaného v ulici Tiché údo-
lí v  obci Únětice s  tím, že oznamovatelka 
vyrušila pachatele této krádeže – na  místě 
zjištěno, že oznamovatelka měla v době krá-
deže vozidlo odemčené a že pachatel tohoto 
využil a z vozidla odcizil hasicí přístroj, po-
vinnou výbavu a tašku s nářadím, provede-
ným šetřením zjištěn poznatek k r. z. a tov. 
zn. vozidla, kterým podezřelé osoby z mís-
ta krádeže odjely, informace předána PČR 
Libčice;
n�4. 2. v  rámci hlídkové činnosti nalezeno 
na parkovišti v ulici Obránců míru odstave-
né vozidlo tov. zn. VW Passat variant, vozi-
dlo evidentně dlouhodobě neprovozované 
– provedenou lustrací v  evidenci vozidel 
zjištěno, že vozidlo nesplňuje podmínky 
provozu na pozemních komunikacích, za-
dokumentováno, na  vozidlo vylepena vý-
zva k odstranění vozidla z pozemní komu-
nikace nebo zjednání nápravy, tato výzva 
zaslána i  provozovateli vozidla, oznámeno 
Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky; 
n�4. 2. oznámeno cestou PČR, že oznamova-
telka viděla, jak nějaká osoba skočila ze ská-
ly z Alšovy vyhlídky v k. o. Únětice – hlídka 
na místo, na místo rychlá zdravotnická po-
moc, hasičský záchranný sbor, PČR Libčice, 
pod skálou nalezena osoba ve vážném sta-

vu, transportována leteckou záchrannou 
službou do nemocničního zařízení;
n�4. 2. oznámeno cestou PČR, že oznamo-
vatelka nalezla v bytě bytového domu v uli-
ci Masarykova osobu, ke které dochází, le-
žící na podlaze v chodbě bytu – na místě 
zjištěno, že osoba nejeví známky života, 
informován OD  PČR Praha-venkov, 
na  místo též rychlá zdravotnická pomoc 
s lékařem, který provedl ohledání zemřelé-
ho, na místo též koroner a hlídka PČR Lib-
čice, která si na místě převzala událost k je-
jich zadokumentování;
n�4. 2. ve  večerních hodinách oznámeno 
poškození závory na  Holém vrchu vedle 
vodárny vozidlem tov. zn. Ford Mondeo – 
zadokumentováno, oznámeno řediteli TS 
Roztoky, v následujících dnech tato závora 
opravena;
n�5. 2. oznámeno narušení občanského 
soužití mezi partnery žijícími ve společné 
domácnosti v bytě bytového domu v ulici 
Masarykova – na místě zjištěno, že nedošlo 
k napadení mezi osobami, na místě vyřeše-
no domluvou;
n�6. 2. oznámeno, že u kontejnerů patřících 
k bytovým domům v ulici Nerudova jsou 
naházené laminátové obkládací desky – 
provedeným šetřením zjištěno, odkud ten-
to objemný odpad pochází, kvalifikováno 

a šetřeno jako podezření z přestupku proti 
veřejnému pořádku;
n�7. 2. v rámci hlídkové činnosti kontrolo-
vána na chodníku u bytového vícepodlaž-
ního domu v ulici Masarykova osoba, která 
nemohla vstát vzhledem k silně podnapilé-
mu stavu – zjištěna totožnost této osoby, 
vykázána z místa, kvalifikováno a šetřeno 
jako podezření z přestupku proti veřejné-
mu pořádku; 
n�10. 2. oznámena žádost PČR o  součin-
nost při pátrání po  pohřešované osobě 
v  obci Únětice – provedeným šetřením 
zjištěn výskyt pohřešované osoby na adrese 
bydliště její tety, osoba v pořádku, předáno 
PČR;
n�10. 2. oznámeno cestou PČR, že ve vlaku 
ve směru na Prahu na nádraží ČD v Rozto-
kách je problémový pasažér, který je vul-
gární a nemá jízdenku – osoba zkontrolo-
vána, zjištěná totožnost osoby předána 
osobě oprávněné, tj. průvodčí vlakové sou-
pravy, poté vlaková souprava odjela;
n�10. 2. oznámen nález tabulky r. z. v pro-
storu BČS MOL v Přílepské ulici – hlídka 
na  místo, nalezená tabulka r. z. uložena 
na MP Roztoky, provedenou lustrací v evi-
denci vozidel zjištěna provozovatelka vozi-
dla, tato vyrozuměna a následujícího dne jí 
byla nalezená tabulka r. z. předána; 

Z deníku Městské policie Roztoky
V	této	rubrice	bychom	rádi	občany	roztok	informovali	o	činnosti	Městské	policie	roztoky,	a	to	za	období	
od	3.	2.	do	2.	3.	2022:	
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n�11. 2. oznámeno, že v ulici Na Panenské 
je u jednoho z bytových domů opřený cizí 
dřevěný žebřík o balkon jednoho z domů 
– výjezd na místo, na místě hlídku kontak-
toval oznamovatel, zjištěno, že majitel bytu, 
u kterého je o balkon opřený dřevěný žeb-
řík, není doma a je v současné době na do-
volené, nezjištěno násilné vniknutí 
do  bytu, nalezený dřevěný žebřík odstra-
něn a zajištěn, informována PČR Libčice;
n�12. 2. v nočních hodinách oznámeno na-
padení mezi dvěma osobami před restaura-
cí Bowling v  hotelu Academic – na  místě 
zjištěn muž, ležící na zemi, z úst mu tekla 
krev a měl tržnou ránu nad pravým okem, 
muž byl v podnapilém stavu, zjištěna totož-
nost zraněné osoby, vzhledem k jeho zraně-
ní na místo přivolána rychlá zdravotnická 
pomoc, která zraněného po  ošetření 
na místě odvezla do FN Motol, provedeno 
šetření, kvalifikováno a šetřeno jako pode-
zření z přestupku proti občanskému soužití;
n�13. 2. ve  schránce důvěry MP Roztoky 
nalezen svazek klíčů – uložen na MP Roz-
toky jako nález, zveřejněno na  webových 
stránkách MP Roztoky a Facebooku – sku-
pina Roztoky; 
n�13. 2. oznámeno napadení oznamovatele 
na pozemku bytového domu v ulici Přemy-
slovská jinou osobou – provedeným šetře-
ním bylo zjištěno, že muž byl napaden cizí 
osobou, kterou nezná, tento mu nejprve 
sprostě nadával a poté do poškozeného str-
čil vší silou, až poškozený upadl na  zem 
na schody, poškozenému nabídnuto přivo-
lání rychlé zdravotnické pomoci, toto po-
škozená osoba odmítla, kvalifikováno a še-
třeno jako podezření z  přestupku proti 
občanskému soužití, v následujících dnech 
zjištěna podezřelá osoba, tato vyzvána 
k  podání vysvětlení k  celé události, výše 
uvedený přestupek oznámen příslušnému 
správnímu orgánu, tj. Komisi pro projed-
návání přestupků při MÚ Roztoky, k pro-
jednání;
n�14. 2. ve  schránce důvěry MP Roztoky 
nalezena látková peněženka s  průkazkou 
na MHD – majitel vyrozuměn, v následují-
cích dnech se dostavil na  MP Roztoky 
a nalezená peněženka s průkazkou mu byla 
předána, majitel by touto cestou chtěl po-
děkovat poctivému nálezci; 
n�14. 2. ve schránce důvěry MP Roztoky na-
lezen doklad – povolení k  pobytu cizince 
na  území ČR a  průkaz pojištěnce VZP – 
doklady uloženy na MP Roztoky jako nález, 
téhož dne zjištěna majitelka, které byly na-
lezené doklady předány, majitelka by touto 
cestou chtěla poděkovat poctivému nálezci;
n�14. 2. ve  schránce důvěry MP Roztoky 
nalezena náušnice ze žlutého kovu, naleze-
ná náušnice uložena na MP Roztoky, nález 

zveřejněn na  webových stránkách MP 
Roztoky a Facebooku – skupina Roztoky; 
n�14. 2. oznámen nález elektronického sbě-
rače dat zn. Trimble TSC3 v křižovatce ulic 
Nádražní a  Tiché údolí – v  následujících 
dnech se provedeným šetřením podařilo 
zjistit majitele a tomuto byl nalezený elekt-
ronický sběrač dat předán, majitel by touto 
cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci;
n�15. 2. ve  schránce důvěry MP Roztoky 
nalezena Lítačka – uložena na MP Rozto-
ky, proveden pokus o  vyrozumění cestou 
vydavatele tohoto průkazu, v následujících 
dnech se dostavil majitel, kterému byla na-
lezená Lítačka předána, majitel by touto 
cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci; 
n�17. 2. oznámeno odcizení peněženky 
s  doklady a  finanční hotovostí v  objektu 
domu v ulici Smetanova – provedeným še-
třením nezjištěno násilné vniknutí do ob-
jektu domu a vytěžením oznamovatele zjiš-
těno, že tento má podezření na příbuznou 
osobu, která má přístup do  tohoto domu, 
kvalifikováno a  šetřeno jako podezření 
z přestupku proti majetku, provedeným še-
třením v následujících dnech bylo zjištěno, 
že k odcizení nedošlo a senior peněženku 
i s výše uvedeným obsahem doma nalezl;
n�17. 2. pracovníkem OŽP MÚ Roztoky 
oznámeno poškození okrasného stromu 
na  Tyršově náměstí – provedeno šetření 
k tomuto poškození a po zhlédnutí kame-
rového záznamu z kamery na Tyršově ná-
městí z předchozích dní zjištěno, že poško-
zení bylo způsobeno couvajícím nákladním 
vozidlem, které zaváželo zboží do  jedné 
z provozoven v této části náměstí, provede-
no šetření;
n�18. 2. ve večerních hodinách oznámeno, 
že v ulici Masarykova zvoní na zvonky by-
tového domu a kope do vchodových dveří 
domu muž – na místě zjištěna osoba, která 
byla v  silně podnapilém stavu a  která se 
domáhala vstupu do domu, tam muže ne-
chtěla pustit jeho přítelkyně, zjištěna jeho 
totožnost a poté byl vykázán z místa, k po-
škození zařízení domu nedošlo, vyřešeno 
na místě domluvou;
n�19. 2. v brzkých ranních hodinách kont-
rolován v  ulici Masarykova řidič vozidla 
tov. zn. Škoda Kodiaq – při kontrole byla 
v  řidiči vozidla zjištěna tatáž osoba, která 
se ve večerních hodinách dobývala v pod-
napilém stavu do  bytového domu v  ulici 
Masarykova, provedena orientační decho-
vá zkouška na alkohol s pozitivním výsled-
kem, na místo hlídka PČR Libčice, která si 
řidiče vozidla převzala k  jejich zadoku-
mentování trestného činu ohrožení pod 
vlivem návykové látky (naměřeno opako-
vanou zkouškou více než 1 promile alko-
holu v krvi); 

n�19. 2. oznámena poškozená střecha 
na kotelně v ulici Čapkova – výjezd na mís-
to, zjištěna poškozená střecha následkem 
silného nočního větru, vyrozuměna firma 
zajišťující provoz této kotelny, aby zjednala 
nápravu, aby nedošlo k dalším škodám; 
n�19. 2. oznámena krádež zboží v prodejně 
Albert na Tyršově náměstí s tím, že pode-
zřelá osoba byla zadržena ostrahou prodej-
ny – na místě zjištěno, že podezřelá osoba si 
v prostoru prodejny nabrala zboží do koší-
ku a  poté prošla oddělením zeleniny, aniž 
by zboží uhradila, a  utekla vchodem ven 
na  Tyršovo náměstí, kde byla zadržena 
ochrankou prodejny, ke  krádeži se pode-
zřelá osoba doznala, zjištěna totožnost této 
osoby, provedenou lustrací v  evidencích 
PČR bylo zjištěno, že tato osoba byla v po-
sledních dvou letech pravomocně odsouze-
na za  majetkový trestný čin, a  vzhledem 
k tomu byla tato podezřelá osoba předána 
PČR Libčice;
n�19. 2. oznámena cestou PČR žádost o asis-
tenci osádce rychlé zdravotnické pomoci 
v  ulici Palackého, kde v  jednom z  domů 
mělo dojít k pokusu o sebevraždu – hlídka 
na místo, na místo též osádka rychlé zdra-
votnické pomoci a následně také hlídka PČR 
Libčice, zjištěno, že mladistvá osoba se nej-
prve samopoškodila, když se řízla na obou 
stranách krku, byla ale při vědomí a sama si 
i přivolala zdravotnickou pomoc, provedeno 
ošetření osoby na místě a poté tato převeze-
na sanitním vozem rychlé zdravotnické po-
moci do nemocničního zařízení FN Motol; 
n�19. 2. oznámeno rušení nočního klidu 
z  restaurace Eiffel na  Tyršově náměstí – 
hlídka na místo, zjištěna hlasitá hudba, ře-
šeno s  obsluhou restaurace, tato vyzvána 
ke zjednání nápravy, hudba ztišena, přestu-
pek proti veřejnému pořádku vyřešen do-
mluvou;
n�21. 2. nález průkazky PID ve  schránce 
důvěry MP Roztoky – nalezená průkazka 
uložena na MP Roztoky jako nález, zjištěn 
majitel a majiteli byla v následujících dnech 
nalezená průkazka PID předána; 
n�21. 2. oznámeno narušení občanského 
soužití mezi druhem a  družkou v  bytě 
domu v  ulici Řachova – na  místě v  době 
příjezdu hlídky již klid, provedeným šetře-
ním zjištěno, že k napadení osob nedošlo, 
pouze k  hádce, kvalifikováno a  šetřeno 
jako podezření z  přestupku proti občan-
skému soužití; 
n�22. 2. ve  schránce důvěry MP Roztoky 
nalezena platební karta Mastercard ČSOB 
– uložena na MP Roztoky jako nález, ná-
sledující den odeslána příslušnému ban-
kovnímu ústavu;
n�23. 2. v  rámci hlídkové činnosti bylo 
na Školním náměstí nalezeno odstavené vo-
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zidlo tov. zn. Ford Focus, bez r. z., nesplňu-
jící podmínky provozu na  pozemních ko-
munikacích, vozidlo evidentně dlouhodobě 
neprovozováno – zadokumentováno, zjiště-
no VIN číslo tohoto vozidla, provedenou 
lustrací v evidenci vozidel zjištěn provozo-
vatel vozidla, na  vozidlo vylepena výzva 
k odstranění vozidla z pozemní komunika-
ce nebo ke zjednání nápravy, výzva zaslána 
i provozovateli vozidla, oznámeno Silničně 
správnímu úřadu při MÚ Roztoky; 
n�23. 2. oznámen volně pobíhající pes 
na Tyršově náměstí – proveden odchyt psa, 
umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, 
zjištěna majitelka, které byl pes v pořádku 
předán, přestupek vyřešen uložením blo-
kové pokuty v příkazním řízení na místě;
n�24. 2. oznámeno, že v ulici Nad Vltavou 
leží na zemi neznámý muž – na místě nale-
zen na  zemi muž, byl zmatený, neměl 
u sebe doklady totožnosti a odmítal hlídce 
uvést svoji totožnost, vzhledem k tomu byl 
předveden na PČR Libčice, zde byla zjiště-
na jeho totožnost a přivolána rychlá zdra-
votnická pomoc, po rozhodnutí lékaře byla 
osoba převezena do psychiatrické léčebny 
v Praze v ulici Ke Karlovu;
n�24. 2. oznámen nález pánské bundy 
a pánského saka s peněženkou a doklady, 
tyto věci byly oznamovatelem nalezeny 
v  ulici Tiché údolí a  tento je odevzdal 
na  MP Roztoky – zjištěno, že jde o  věci 
osoby, která byla nalezena téhož dne v od-
poledních hodinách v  ulici Nad Vltavou 
v  Roztokách, informována PČR Libčice, 
nalezené věci uloženy na MP Roztoky jako 
nález, následujícího dne byly odevzdány 
v  psychiatrické léčebně v  Praze v  ulici 
Ke Karlovu, kde je osoba hospitalizována; 
n�25. 2. ve  schránce důvěry MP Roztoky 
nalezena Lítačka – uložena na MP Roztoky 

jako nález, cestou vydavatele proveden po-
kus o kontaktování majitelky, pokus prove-
den i prostřednictvím sociální sítě – Face-
booku; 
n�25. 2. oznámen volně pobíhající pes 
v ulici Obránců míru – pes rasy německý 
pinč odchycen a  umístěn do  záchytného 
kotce MP Roztoky, provedenou prohlíd-
kou psa nezjištěn čip, následujícího dne 
pes převezen do  Útulku pro psy Lesan 
v Kralupech nad Vltavou, kde byl předán 
pracovníkům tohoto útulku, kvalifikováno 
a šetřeno jako podezření z přestupku;
n�27. 2. oznámeno cestou PČR, že v  pro-
storu čekárny nádraží ČD Roztoky jsou 
mladíci, kteří zde kouří – hlídka na místo, 
na  místě zjištěni tři mladíci, kteří v  době 
příjezdu hlídky na  místo nekouřili, upo-
zorněni na to, že se nacházejí v prostorech, 
kde je kouření zakázáno, zjištěna jejich to-
tožnost, z místa poté mladíci odešli, pode-
zření z  přestupku vyřešeno na  místě do-
mluvou;
n�28. 2. oznámen volně pobíhající pes 
v ulici Na Pomezí – proveden odchyt psa, 
odchycený pes umístěn do  záchytného 
kotce MP Roztoky, při prohlídce psa zjiš-
těn čip, vyrozuměna majitelka, které byl 
pes v  pořádku předán, přestupek vyřešen 
uložením blokové pokuty v příkazním ří-
zení; 
n�2. 3. v rámci hlídkové činnosti zjištěn ne-
pořádek v  místě stanoviště kontejnerů 
na tříděný odpad Na Sekeře v ulici Lidická, 
kde byla vedle kontejnerů uložena stará 
pohovka  – zadokumentováno, zhlédnutím 
kamerového záznamu z kamery monitoru-
jící tento prostor byla zjištěna posádka vo-
zidla, ve kterém byla pohovka na toto mís-
to přivezena, zjištěna r. z. tohoto vozidla, 
provedenou lustrací v evidenci vozidel zjiš-

těn provozovatel, tomu zaslána výzva k po-
dání vysvětlení k celé události, kvalifiková-
no a  šetřeno jako podezření z  přestupku 
proti veřejnému pořádku;
n�2. 3. oznámen nález dámské příruční taš-
tičky obsahující doklady, platební karty 
a hotovost na Tyršově náměstí s tím, že ji 
oznamovatel donesl na MP Roztoky – za-
jištěno na  MP Roztoky jako nález, téhož 
dne zjištěna majitelka a nalezená taštička jí 
byla předána; 
n�2. 3. ve schránce důvěry MP Roztoky na-
lezen průkaz pojištěnce zdravotní pojišťov-
ny RBP – zajištěn na MP Roztoky, vzhle-
dem k  tomu, že již pozbyl platnosti, byl 
odeslán příslušné zdravotní pojišťovně; 
n�2. 3. oznámen volně pobíhající pes v ulici 
Na Panenské s tím, že oznamovatel dovezl 
odchyceného psa na MP Roztoky – zjiště-
na majitelka, pes jí byl předán v pořádku, 
přestupek vyřešen uložením blokové po-
kuty v příkazním řízení. 
 

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

  
Pokud byste svým poznatkem mohli po-

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

� l

�Petr�Vevera
	ved.	str.	MP	roztoky

Již řadu let neodpovídá kvalita zásobování 
pitnou vodou v Tichém údolí našim před-
stavám. Jediným účinným řešením je 
kompletní rekonstrukce stávajícího vodo-
vodního řadu v ulici. Realizaci dosud vždy 
bránil nedostatek finančních prostředků. 
Momentálně se městu naskytla příležitost 
provést příslušnou rekonstrukci koordino-
vaně s novou pokládkou elektrických ka-
belů PRE, čímž je možno docílit takových 
úspor, že se realizace stala finančně do-
stupnou. Dojde tak k výměně hlavní roz-
vodné elektrické sítě v celém Tichém údo-
lí, položení nových rozvodů vody, instalaci 
nového systému osvětlení pomocí inteli-
gentních LED svítidel a k položení optické 

kabeláže pro rychlý internet. Celá akce by 
měla začít v  polovině dubna a  trvat cca  
4 měsíce. Výkopové práce budou vedeny 
převážně chodníky, jejichž povrchy budou 
rekonstruovány též. Stavba bude organizo-
vána po kratších, cca 200 metrů dlouhých 
úsecích tak, aby byla případná omezení 
pohybu ulicí prostorově a časově minima-
lizována. V průběhu akce budou jednotliví 
rezidenti s  předstihem písemně informo-
váni o  konkrétním průběhu v  jejich bez-
prostředním okolí. 

Zhotovitelské firmy jsou zavázány 
k  tomu, aby svou činností zasahovaly 
do pohodlí obyvatel co nejméně, nicméně 
se určitým omezením životního komfortu 

obyvatel po  dobu výstavby nevyhneme. 
Proto chceme občany požádat o jistou dáv-
ku trpělivosti a  tolerance. Věříme, že ná-
sledný, zvýšený standard bydlení v této lo-
kalitě plně ospravedlní případné 
nepříjemnosti spojené s  výše popsanou 
stavební činností.

Děkuji za vstřícnost při řešení vzniklých 
opatření a těším se na výsledek této inves-
tice města.� l

Rekonstrukce vodovodního řadu v Tichém údolí

Ing.�Zdeněk�Richter
místostarosta
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V té nepopsatelné mizérii je dobře, že naše 
město pomáhá. Přesněji: lidé v  něm.  Je 
skvělé, že se během pár hodin po přepadení 
Ukrajiny domluvila akční parta paní a dí-
vek (za všechny jmenuji Zuzanu Šrůmovou, 
Laďku Jakobovou, Ridinu Ahmedovou, 
Ditu Votavovou,  Danielu Pařízkovou, Pet-
ru Farghali, Magdalenu Markovou, Zorku 
Kožíškovou, Natashu Ruckel, Theodoru 
Heller či Terezu Kulhánkovou, ostatním 
dámám a pánům se omlouvám, jen nesmím 
zapomenout na čiperného kolegu místosta-
rostu z Únětic  a na překladatelky z řad na-
šich dlouholetých ukrajinských občanek). 

Je skvělé, že díky této skupině nalézají 
bezpečný přístav v  naší obci desítky  po-
třebných rodin z Ukrajiny. Některé zakotví 
na delší dobu, jiné po pár dnech mění des-
tinaci. Je neuvěřitelné, že třeba  roztocká 
maminka s dvěma dětmi, též členka skupi-
ny, je ochotna vzít do svého dvoupokojové-
ho bytu další početnou  rodinu. Psycholo-
gická i  hmotná pomoc, sbírání kontaktů, 
překlady z a do ukrajinštiny či ruštiny, do-
mlouvání odvozu potřebných běženců 
z  hranic, bleskové vytvoření tabulky, 
do které desítky spoluobčanů vložily to, co 
chtějí a mohou nabídnout uprchlíkům a ze 
které se hojně čerpá,  bezplatné rozdání 
daru O2-karet do  mobilů,  domlouvání 
o  podmínkách začlenění dětí do  školek 
a škol, sběr bloků a pastelek pro ukrajinské 

děti trávící na  hlavním pražském nádraží 
dlouhé hodiny čekání…

Nepostihl jsem zdaleka všechno, co sviš-
tí ve dne v noci whatsappovou skupinou… 
Jsou i další pomáhající. Obdiv patří  Huso-
vu sboru. V krátké době zorganizoval sbír-
ku hmotné pomoci a vzápětí další, pro děti 
z  dětského domova v  Mukačevu. Tomáš 
Rozkydal i jeho kolegyně, paní farářky Ku-
čerová a  Ptáčková, mají srdce na  pravém 
místě. Roztocký majitel cateringové spo-
lečnosti věnoval nemalé množství jídla, 
u  Marie Kantorové zase vznikl příruční 
pohotovostní šatník, hojně využívaný. 

Facebook se změnil ve velké fórum po-
ptávky a nabídek. S malou nadsázkou na-
píšu, že častá témata, totiž psí lejna, vzhled 
nové zastávky či ztracené psíky vystřídalo 
psaní o pomoci, shánění lednic, krabic pro 
převoz potravin či bloků pro děti, zprávy 
o nabízeném ubytování. 

Že pomohlo město, to považujme v této 
situaci za  samozřejmé. Pro finanční dar 
Ukrajině  se vyslovilo jednomyslně celé za-
stupitelstvo, jeden obecní byt již exulanti 
užívají, další – bude-li potřeba, bude k dis-
pozici v průběhu března. 

Uznání patří hotelu Academic: své sa-
lonky proměnil na  noclehárny vzápětí 
po invazi. S pracemi pomáhali i studenti, 
kteří zde bydlí dlouhodobě a  kteří jsou 
i z obou stran válečného konfliktu. 

S  ochotou pomoci nezaváhali roztočtí 
skauti (jejich ubytovna je ale vysloveně let-
ní zařízení a může fungovat jen za přízni-
vějších klimatických podmínek). Sokol 
nabídl bezplatné sportování pro ukrajinské 
občany, v případě nouze nejvyšší též menší  
kapacitu na přespání.  Nákup jídla podpo-
řila finančně firma Pohl, dále Penicilínka 
a Eaton, s dalšími firmami jednáme.  

Při zařizování bytu z  darů občanů pro 
mne osobně byly asi nejsilnějším zážitkem 
reakce lidí z V. Přílep či třeba Přední Kopa-
niny, kteří dění v  naší obci sledují na  so- 
ciálních sítích, obdivují (a  mírně závidí, 
sousedé prominou) akčnost výše uvedené-
ho společenství – a kteří ani na vteřinu ne-
váhali a  obratem přivezli cennou pomoc 
přímo na místo k nám, do Roztok. 

Nepostihl jsem všechno a  všechny. 
V době, kdy bude laskavý čtenář tento člá-
nek číst, bude již situace jiná. Obávám se, 
že horší. 

Řada občanů Roztok a  Žalova v  téhle 
těžké době nezaváhala a nastřádala si, řeče-
no s Foglarem, na mnoho modrých životů 
dopředu. Je dobré to vědět. 

Tahle dosud nevídaná krize nebude krát-
ká. Přejme si, aby nám ochota pomáhat 
vydržela. Město je tu samosebou zejména 
pro roztocké a žalovské  občany. Ty ale zá-
roveň prosíme, aby byli trpěliví, pokud 
mohou pomoci, aby tak činili. Prosíme též 
o pochopení pro to, že priority naléhavosti  
se v těchto dnech poněkud přeskupily. � l

Tomáš�Novotný�
místostarosta	roztok

Mráz přišel z Kremlu. Češi pomáhají – a Roztoky nejsou výjimkou
nestačili	jsme	se	ani	nadechnout	po	dvou	letech	pandemické	nepohody	
a	z	Kremlu	přišlo	koncentrované	zlo.	Dopadlo	na	Ukrajinu	a	otřáslo	námi	
všemi,	dokonce	i	proruskou	pátou	kolonou,	v	naší	zemi	dlouhé	roky	
představovanou	například	Klausem	a	zemanem.	

Vážení a milí spoluobčané,
vzhledem k tragickým událostem na Ukra-
jině bylo mnoho lidí nuceno opustit svůj 
domov a utíkají doslova před smrtí. Vážíme 
si vás všech, kteří se v  těchto vypjatých 
chvílích podílíte na  pomoci a  podpoře 
těchto lidí ať pomocí finanční, hmotnou, 
fyzickou, poskytujete ubytování a další dů-
ležité služby s příchodem běženců spojené. 
Velice si vážíme vašeho nasazení a úžasné 
solidarity a děkujeme vám. 

Město Roztoky se také na  této pomoci 
podílí… Poslali jsme peníze, poskytli uby-
tování, spolupracujeme se skupinou inicia-
tivy Roztoky pomáhají Ukrajině.

Koordinátorka za městský úřad v Roz-
tokách je paní Laďka Jakobová, tel. 
773 594 267, e-mail: jakobova@roztoky.cz

Všichni jsme připraveni i nadále pomáhat 
v začleňování ukrajinských občanů do naší 
společnosti, protože nikdo dnes neví, 
na jak dlouho to bude potřeba.

Škola je připravena poskytnout zázemí 
na  výuku českého jazyka pro cizince, za-
koupili jsme učebnice i pracovní sešity pro 
všechny věkové skupiny. Výuku bude orga-
nizovat a  koordinovat zkušená lektorka, 
která proškolí lektory z řad dobrovolníků.

Škola připravila adaptační program pro 
ukrajinské děti, ve  kterém se budou 
pomaličku učit český jazyk, matematiku, 
hudební výchovu, zařazeny budou 
výtvarné aktivity, procházky po Roztokách 
a  poznávání kulturního a  společenského 
prostředí naší země.  Podle toho, jak které 
dítě bude připraveno, budou děti 

začleňovány do  tříd. Děkujeme všem 
učitelům a  také dobrovolníkům, kteří se 
na zajištění tohoto programu podílejí.

Jsme tady i nadále a stále pro vás, naše 
spoluobčany, a  chod našeho městského 
úřadu se nezastavil, i  nadále poskytuje-
me veškeré služby a vyřizujeme obvyklou 
agendu.

Vnímáme, že pomoc potřebují i naši ob-
čané, od dětí až po seniory. Strach a depre-
se z války na Ukrajině již na mnohé doleh-
ly. 

Pokud potřebujete řešit sociální podpo-
ru, dávky, sociální služby, obracejte se 
na sociální oddělení MÚ, paní Ing. Kateři-
nu Lukášovou, vedoucí sociálního odděle-
ní, tel. 734 494 578

Roztoky a ukrajinská krize
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Poděkování
rádi	bychom	poděkovali	roztocké	
lékárně	na	Tyršově	náměstí	
a	lékárně	v	Masarykově	ulici	
za	velkorysý	dar	zdravotnického	
materiálu,	který	putoval	přímo	
do	centra	dění	na	Ukrajinu.	Ma-
teriál	jsme	odevzdali	do	společné	
sbírky,	která	byla	organizována	
ukrajinskými	dobrovolníky	
ve	spolupráci	s	ukrajinskou	amba-
sádou.		Ve	středu	3.	března	vyrazil	
naplněný	kamion	směr	Užhorod	
a	vše	bylo	předáno	zástupcům	
ukrajinské	armády	a	nemocnicím.		

Ještě	jednou	veliké	díky!	� l

J.�Štěpánková�Hantychová
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Naše psychika reaguje na  okolní realitu 
na úrovni vědomé i nevědomé. Zpracová-
váme informace smysly, snažíme se je lo-
gicky pochopit. Významnou roli hrají 
emoce, které konkrétní situaci dávají pozi-
tivní nebo negativní náboj a tím ovlivňují 
naše myšlenky i jednání. 

Situace, ve  které se nyní nacházíme, 
může být pro spoustu lidí náročnější ze-
jména s ohledem na dobový kontext. Sotva 
jsme se pomalu začali těšit na  to, že se 
uvolníme po celosvětové pandemii nemoci 
covid-19, záhy a téměř bez varování přišla 
válečná krize. Obě situace, ač jsou ve  své 
podstatě odlišné, mohou spojovat pocity 
strachu, bezmoci, ztráta základních jistot 
a  pocitu bezpečí, narušení našeho dosa-
vadního hodnotového systému. 

Nepochybně se shodneme, že sledování 
války (s agresory virového či lidského pů-
vodu) téměř v přímém přenosu nevyvolá-
valo a nevyvolává libé pocity. Můžeme za-
žívat negativní emoce (stres, strach, úzkost, 
nejistota, bezmoc, vztek, smutek…). Tyto 
emoce nemusíme na  vědomé úrovni za-
znamenat, přesto na nás působí. 

V reakci na hrozící bezprostřední nebez-
pečí pociťujeme strach. Spouštěčem úzkos-
ti není reálné ohrožení, ale jsou jím naše 
(často katastrofické) myšlenky „Co se sta-
ne, když?“. Dlouhodobý stres může vyústit 
v panickou reakci, kdy jsou výše zmiňova-
né nepříjemné tělesné projevy velmi inten-
zivní. Při záchvatu paniky člověk jedná 
zcela iracionálně, instinktivně, svádí „boj“ 
o svůj život. 

V současné době můžeme zažívat pocity 
reálného nebezpečí (tedy strach) a zároveň 
úzkost („Co se stane, pokud boje neusta-
nou, kam to může vést?“). Potřeba bezpečí 
a jistoty patří mezi základní lidské potřeby. 
Dlouhodobý stres může zásadně ovlivňo-
vat naši duševní pohodu, zdraví, schopnost 
konstruktivně myslet a  jednat. Na  úrovni 

tělesné můžeme pociťovat problémy se 
spánkem, změnu chuti k jídlu, bolesti hla-
vy, zad, zvýšený tlak, únavu apod. 

Chceme-li pomáhat a být prospěšní dru-
hým, musíme nejprve myslet na  sebe. 
I v letadle v případě krize máme doporuče-
no nasadit kyslíkovou masku nejprve sobě 
a poté druhým. Dělat rozhodnutí pod vli-
vem emocí (i  v  dobrém úmyslu) nemusí 
být vždy efektivní. 

Jak tedy můžeme naše emoce „zkrotit“, 
abychom chránili své duševní i  tělesné 
zdraví a  abychom byli schopni i  v  krizo-
vých situacích najít rozumná řešení? 

n�Dbejte na  pravidelnou životosprávu, 
vyváženou skladbu potravin. Strach, úz-
kost mohou způsobovat stavy nechuten-
ství, hladovění nepříznivě ovlivňuje inten-
zitu prožívaných emocí. Někteří lidé úzkost 
a strach naopak „zajídají“ většinou potra-
vinami bohatými na sacharidy (např. čoko-
láda). 

n�Vyhýbejte se většímu množství návy-
kových látek, jako např. alkohol, drogy, ko-
fein. Při dlouhodobějším užívání může 
dojít k nabourání vnitřní rovnováhy a k ri-
ziku rozvoje závislosti. 

n�Věnujte se pravidelné fyzické aktivitě 
(kardio cvičení, rychlá chůze, oblíbený 
sport, jóga...). Pohyb a svalová cvičení ule-
ví v případě akutního záchvatu úzkosti, ale 
také preventivně snižují intenzitu i  frek-
venci úzkostných stavů. 

n�Dopřejte si dostatek odpočinku, rela-
xace. 

n�Dodržujte pravidelný režim. Střídejte 
duševní námahu s fyzickou, dbejte na růz-
norodost podnětů. Dbejte na  pravidelný 
spánek, choďte spát i vstávejte v podobnou 
dobu. 

n�Jděte na emoce s rozumem. Nenechte 
se emocemi ovládat, ale snažte se je pojme-
novat a  najděte i  možný spouštěč nepří-
jemného pocitu. Zapojíme-li také myšlení, 

můžeme svým pocitům lépe porozumět 
a s jasnější hlavou můžeme nalézt vhodné 
řešení dané situace. 

n�Všímejte si i  drobných radostí, které 
vás v daném dni potkaly. Na konci dne si 
můžete zrekapitulovat, co hezkého se vám 
stalo, co vám udělalo radost nebo aspoň 
částečně zlepšilo náladu. 

n�Neizolujte se od  okolí, udržujte kon-
takt s přáteli, sdílejte s blízkými své obavy 
a pocity, řekněte si o pomoc. Neostýchejte 
se také vyhledat odbornou pomoc, psycho-
logické poradenství nebo psychoterapii. 

n�Dopřávejte si pouze nezbytné množ-
ství informací, redukujte negativní zprávy. 
Budete-li den trávit sledováním negativ-
ních zpráv v televizi nebo na sociálních sí-
tích, pravděpodobně se vaše nálada ne-
zlepší. Kriticky si ověřujte informace 
a zdroje, ze kterých čerpáte. 

n�Zaměřte se na  to, co můžete ovlivnit, 
neplýtvejte energií na to, co změnit nemů-
žete. � l

Veronika�Šporclová

Duchovní a  psychologickou podporu na-
bízejí:

Mgr. Kristýna Ptáčková, farářka CČSH 
(Husův sbor Roztoky), tel. 774 157 685

Mgr. Jarmila Kučerová, farářka CČSH 
(Husův sbor Roztoky), tel. 608 867 523

Mgr.  Anna Pokorná, farářka ČCE 
v Roztokách, tel. 605 345 299

Mgr.  Veronika Šporclová, školní psy-
choložka, tel. 601 126 531

V  Roztokách i  Žalově žijí již dlouhodobě 
i občané ruské národnosti, děti zde chodí 
do  školy. Tito občané jsou naši sousedé 
a přátelé, za Putina nemohou, nepřipusťme 
tedy, abychom je vyčleňovali z našich řad, 
či dokonce vinili a odsuzovali.

Sledujte kulturní kalendář, plakátovací 
plochy, Facebook města a Roztok – všechny 
kulturní akce, výstavy a  různé aktivity, 
choďte na výlety. Přichází jaro a začne svítit 

sluníčko. Vyhledávejte a  vychutnávejte si 
všechny krásné chvíle, které můžete 
prožívat. To nás všechny bude posilovat 
v  nelehké době. Usmívejme se na  sebe, 
buďme k  sobě slušní a  vlídní. Úsměv, 
vlídnost, vzájemný respekt a  láska jsou 
velká zbraň proti všem útrapám a zlu.

� l

Vladimíra�Drdová
radní	pro	školství	a	sociální	věci

Jak naše zdraví i myšlení ovlivňuje strach? 
náhle	jsme	se	ocitli	v	době,	kdy	každý	den	čteme	nebo	slýcháme	slova	„válka“,	
„boj“,	„útok“,	„obrana“,	„konflikt“…	Odhlédněme	nyní	od	příčiny	a	pojďme	se	
podívat	na	psychologické	aspekty	této	situace.	
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Přemyslovci�a�Slavníkovci�–��
spolu�i�proti�sobě
Rod Slavníkovců, jehož sídelním centrem 
byla Libice, vládl v 10. století ve východní 
části středních Čech (pozn. 1) a  usiloval 
o  mocenské vyrovnání s  dominantními 
Přemyslovci. Starší bratr Vojtěcha, kníže 
Soběslav, dokonce razil vlastní denáry. His-
torikové se neshodují v tom, zda mezi obě-
ma rody šlo o vztah konkurenční nebo ko-
operativní. Zdá se, že Slavníkovci byli 
s Přemyslovci v příbuzenském a spíše v mo-
censky podřízeném postavení. Ke konci 10. 
století se koexistence obou rodů zkompli-
kovala do té míry, že z podnětu Přemyslov-
ců bylo sídlo Slavníkovců Libice v září roku 
995 vyvráceno a  příslušníci rodu, včetně 
žen a dětí, nemilosrdně vyvražděni.

V roce 982, kdy se čeští předáci rozhodli 
pro Slavníkovce Vojtěcha coby kandidáta 
na  pražský biskupský stolec, to ještě bylo 

jinak. V  lednu toho roku zemřel první 
pražský biskup Thietmar – Dětmar („a du-
chové ho nezadržitelně nesli do pekel“, jak 
píše Bruno z  Querfurtu), původem Sas, 
který ovšem „dokonale ovládal řeč slovan-
skou“.  V legendě opata Jana Canaparia na-
lezneme nádhernou pasáž, v níž umírající 
biskup zpytuje své svědomí a hluboce lituje 
svých pochybení (pozn. 2).

Rozmařilý�bojovník�biskupem
Podle legendisty tato veřejná zpověď 
na účastníky mocně zapůsobila a Vojtěch, 
který dosud žil, jak uvádí Canaparius, 
„rozmařilým životem mladého bojovníka“, 
si posypal hlavu popelem a oděl se do rež-
ného roucha kajícníka. A tehdy za ním při-
šli přední mužové rodu s tím, že ho vybrali 
pro biskupský úřad. Zdůvodňovali to tím, 
že z hlediska vzdělání a původu nemá sobě 
rovného (byl snad pokrevně příbuzný 
i s římským císařem) a je tedy jeho povin-
ností úřad přijmout. To se ovšem Vojtě-
chovi pranic nelíbilo, možná i  proto, že 
neznal po  dlouholetém pobytu v  cizině 
místní poměry, byl ještě velmi mladý 
a  zřejmě tak ani nesplňoval věkový limit 
pro tuto významnou pozici. Pražský děkan 
Kosmas ovšem uvádí, že předáci Vojtěcho-
vi řekli jasně: „Ať chceš, nebo nechceš, na-
ším biskupem budeš.“

Hvězdná�hodina�
Levého�Hradce
V neděli 19. února (podle juliánského ka-
lendáře, tedy podle dnešního o 10 dní poz-
ději) roku 982 došlo „na hrádku nedaleko 
hradu Prahy“ k  volbě nového pražského 
biskupa. S odkazem na Kosmovo vyjádření 
přijímáme jako fakt, že šlo o Levý Hradec, 
byť současníci o tomto detailu mlčí. Shro-
máždění předáci Čechů přijali zvolení 
Slavníkovce s nadšením.

Okolnosti této volby jsou ovšem velmi 
zvláštní a  svádějí k  různým spekulacím. 
První otázka je, proč bylo vybráno hradiště 
na  Levém Hradci, tehdy již ustupující ze 
slávy před novými centry Přemyslovské 
domény. Jedno vysvětlení směřuje k tomu, 

že podle tradice zachycené kanovníkem 
Zbyhněvem právě zde „bylo počato křes-
ťanství v Čechách“ – s odkazem na  to, že 
tady byl zbudován (asi r. 883–4) knížetem 
Bořivojem první křesťanský kostel v  Če-
chách. Mělo tedy pro tento volební akt 
symbolický význam.

Podle legendisty se volba odehrála v kos-
tele, což vede ke  úvahám, o  jaký kostel 
vlastně šlo.  Dnes nejvíce předpokládaný 
misijní dřevěný Bořivojův kostelík, ale ani 
kamenná rotunda, jejíž základy byly nale-
zeny pod podlahou dnešní svatyně, prosto-
rově takový akt neumožňovaly. Musíme se 
tedy spokojit se spekulací, že legendista, 
i když současník Vojtěchův, neměl přesné 
informace a k volbě došlo v prostoru akro-
pole hradiště.

Pro Levý Hradec mluví i to, že z politic-
kého hlediska nebylo asi vhodné, aby kan-
didát z  konkurenčního rodu byl zvolen 
v symbolickém centru přemyslovské moci, 
tedy na Pražském hradě, jako u jeho před-
chůdce Dětmara.

Jak to bylo doopravdy se již ovšem nikdy 
nedozvíme.

Konsekrace�a�investitura
Je potřeba ještě dodat, že touto volbou, kte-
rá samozřejmě nebyla volbou v  dnešním 
slova smyslu, se ještě nemohl Vojtěch hned 
ujmout svého úřadu. Musel být vysvěcen 
mohučským arcibiskupem Willigisem 
a  uveden do  úřadu císařem Říše římské 
Otou II. K  těmto dvěma krokům ovšem 
došlo až o více než rok později, v  červnu 
roku 983 ve  Veroně, kde císař v  té době 
přebýval. Tam Vojtěch převzal odznaky své 
biskupské důstojnosti – mitru a berlu, jak 
to pěkně zobrazuje výjev na  bronzových 
dveřích katedrály v polském Hnězdně.

Vojtěch se tedy se vší vážností úřadu 
pražského biskupa ujal a začal okamžitě re-
alizovat změny v  organizaci rané české 
církve, ale i  pojetí společenské morálky. 
Výnos z  církevního majetku rozdělil 
na  čtyři díly, z  nichž jeden byl určen 
na dobročinné účely. Brojil proti obchodo-
vání s otroky, na němž byla ovšem (bohu-
žel) založena prosperita raného českého 
státu. Také trval na nerozlučitelnosti man-
želství, které mělo být monogamní (jeho 
otec Slavník měl ještě několik manželek či 
partnerek). Odsuzoval též cizoložnice a ze-
jména jejich umělé potraty. Sám, jak uvádí 
legendista, „bděním o  hladu krotil vášně 
těla“.  Že brzo dojde ke kolizi, bylo nevy-
hnutelné, neboť „lid měl tvrdé šíje a stal se 
otrokem rozkoší“. Intelektuál evropského 

Volba na Levém Hradci
V	minulém	čísle	připomněl	Jiří	Klapka	v	méně	známých	
souvislostech	osobnost	sv.	Vojtěcha	Slavníkovce,	který	
byl	před	1040	lety	zvolen	na	levohradeckém	hradišti	
pražským	biskupem.	Protože,	jak	výstižně	autor	uvádí,	tento	
Slavníkovec	„patřil	k	nejvzdělanějším	a	nejtalentovanějším	
osobnostem	své	doby“,	hodí	se	ještě	trochu	připomenout	
okolnosti	této	jeho	volby,	neboť	opakování	je	matkou	
moudrosti.

Nástěnná malba z konce 14. století v sedile presbytáře 
kostela sv. Klimenta na Levém Hradci, patrně zobrazující 
sv. Vojtěcha, objevená Zl. Dobošovou v roce 1997.
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Jsme velmi rádi, že jsme jako město Rozto-
ky mohli podpořit projekt Příběhy našich 
sousedů, neziskové organizace Post Be-
llum. Vnímali jsme to jako jednu z příleži-
tostí, jak zaujmout a  inspirovat nejen děti 
a  mladé lidi, ale celou společnost napříč 
věkovými skupinami, upevnit pouta a vaz-
by mezi generacemi a  alespoň trochu si 
uvědomit smysl a  podstatu důležitých ži-
votních hodnot.

Roztoky mají z čeho čerpat. Historie na-
šeho města je velice bohatá. Kdysi dávno 
zde sídlili Keltové, Přemyslovci, máme zde 
první křesťanský kostel sv. Klimenta na Le-
vém Hradci. Mnoho významných osob-
ností zde žilo a žije, nebo alespoň pobývalo 
či pobývá. Byl by to dlouhý seznam – 
od dávnověku až do současnosti.

O  historii našeho města a  historických 
osobnostech je již mnohé napsáno. Napo-
sledy například i v knížce pro naše děti My 
z Roztok a ze Žalova od paní Marie Kšajto-
vé, která je mimo jiné také naše „roztocká“. 

Jsou natočeny dokumentární filmy 
o  „našich“ hrdinech, kteří zachraňovali 
vězně z transportu smrti.

Nyní, díky projektu Příběhy našich sou-
sedů, budeme mít zaznamenány i  životní 
a  profesní příběhy některých našich sou-
časných osobností – našich roztockých 
a žalovských občanů.

Čím nás tyto všechny osobnosti ať histo-
rické, nebo současné mohou inspirovat? 
Rozhodně naplněností života, radostí 
z něho, vůlí nevzdávat se, jít dál, i když se 
zrovna nedaří či není doba úplně příznivá.

V  posledních dnech vnímám význam to-
hoto projektu ještě daleko hlouběji. 

Je to poselství a apel. Važme si, mnohdy 
jen zdánlivě na pohled obyčejného života, 
mějme k němu velkou úctu a respekt. Buď-
me pevní, hrdí a láskyplní.

Važme si svého bezpečného domova! 
Je to bohatství a  štěstí, které stále ještě 

máme! 
Co je dnes samozřejmostí, zítra už ne-

musí být.
� l

formátu, vzdělán v  sedmeru svobodných 
umění a vychován v nové metropoli říše – 
Magdeburku, musel v barbarském prostře-
dí raně středověkých Čech narazit. Ale to 
už je jiný příběh, na  jehož konci je Vojtě-
chova mučednická smrt na  misijní cestě 
k Prusům u břehů Baltu, kterou si připo-
mínáme každoročně 23. dubna.  l

Pozn. 1) Podle dnešního stavu poznání se slavníkovská 
doména rozkládala na Poděbradsku, Kolínsku, 

Kutnohorsku a Čáslavsku, tedy v rozsahu menším, než se 
soudilo dříve. Např. Kosmas uvádí i Litomyšl, Kladsko 
a sídla v jižních Čechách.

Pozn. 2) „Běda mě ubohému! Promrhal jsem své dny, již 
nikdy nepřinese mé pokání ovoce! Jsem ztracen! Kde je 
nyní má důstojnost a liché bohatství? Ó tělo, jež 
práchnivíš, potravo červů, kde je nyní tvá marná sláva 
a krása? Oklamal jsi mě, falešný světe, slibuje mi dlouhý 
věk: hle, jak hanebně jsi mečem nenadálé smrti zahubil 
můj život.  … Já jsem nezadržel bezuzdný lid, nedovedl 
jsem zadržet lid dobrovolně se ženoucí do záhuby a který 
… nezná nic jiného, než co do lidských srdcí napsal prst 
Satanův. Běda mi, že jsem mlčel! Jako oběť kruté smrti 

potáhnu rovnou do pekla, kde moji červi neumřou a můj 
oheň bude hořet navěky.“  
Z latinské legendy „Est lokus“ Jana Canaparia, překlad J. 
Zachová.

Post Bellum
V	první	den	napadení	Ukrajiny	se	v	sále	hotelu	Academic	
uskutečnila	prezentace	projektu	Příběhy	našich	sousedů	
společnosti	Post	Bellum.	Je	to	projekt,	ve	kterém	5	týmů	naší	
základní	školy	zdenky	Braunerové	zachytilo	osudy	našich	
současných	roztocko-žalovských	pamětníků	(viz	jiný	článek	
v	tomto	čísle	Odrazu).

Stanislav�Boloňský

Vladimíra�Drdová
radní	pro	školství		
a	sociální	věci
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Masopustní obchůzka 19. února se vydala 
Roztoky v několika skupinkách, aby mohla 
navštívit co nejvíce domů či sousedských 
setkání a také, upřímně, aby to kvůli covidu 
nebylo tak velké. Nakonec se ale z  někte-
rých skupin stalo poměrně početné setkání 
díky folklorním kroužkům Kolečko a Kolí-
ček, které se cesty zúčastnily. Masopustní 
právo maškarám předal místostarosta Mi-
chal Hadraba, skupinky se rozprchly 
po Roztokách, vyvěsily masopustní vlajky 
na  stožáry a  navštívily a  potěšily spoustu 
lidí, včetně nejstarší občanky Roztok. 

Ranní bzuzzení 26. února, ve skutečnos-
ti už vcelku tradiční budíček královny ma-
sopustu, vyráželo už v  5.30 ze Školního 
náměstí se zpěvem, tancem, rachtáním a se 
svitem bílých koní, slepic, vajec a  dalších 
svítících objektů. Možná jste ho potkali 
a probudilo vás, možná se jen smísilo s va-

šimi sny. Probouzí Roztoky k masopustní-
mu dni už třetím rokem.

Masopustní rojení, letošní malinký 
umenšený masopust, probíhal v  kavárně 
Vratislavka a na její zahradě. Divadlo, mu-
zika, půvabná královna matka, výborná 
káva a pivo a koláče nás provázely po celý 
den. Rakvičkárna (loutkové poněkud drs-
nější představení) byla přiměřeně cynická 
i vzhledem k politické situaci, zazněly mno-
hé ukrajinské a jiné východoevropské písně 
v  podání Holinek a  celkově byl masopust 

setkáním svobodné tvořivosti a společného 
ducha, do  kterého probleskují střípky ra-
dosti z toho, co máme, a o co se skrze něj 
dělíme s ostatními. Před čtvrtou hodinou, 
na začátek krátkého průvodu, nás svým pří-
chodem zaskočily davy, ale průvod bez vel-
kých potíží prošel přes náměstí 5. května 
na  Školní náměstí, naskákal si co nejvíce 
štěstí, zdraví a blahobytu, co to šlo, a maso-
pust uzavřel vyvěšením ukrajinské vlajky. �l

Za Sdružení Roztoč
Zuzana�Šrůmová

Konec masopusta
Letos	jsme	doufali	v	krásný	a	klidný	masopust	neovlivněný	ničím	nepěkným,	jako	třeba	
pandemií,	jen	v	trochu	menším	a	intimnějším	duchu.	no,	nepovedlo	se	nám	to	úplně,	ale	
snažili	jsme	se.
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Pomocný přípravek na ochranu rostlin Ne-
udo-Vital potlačuje rez hrušňovou, kade-
řavost broskvoní, moniliovou hnilobu 
a celkově zvyšuje odolnost ovocných stro-
mů. Proti rzi hrušňové lze dále doporučit 
přípravky Dithane a Delan – před květem 
jedenkrát a po odkvětu dvakrát asi ve čtr-
náctidenních intervalech. V období srpna 
a září je možno provést i ochranu jalovců, 
které přenášejí rez hrušňovou. 

Při výsevu mrkve dbáme především 
na volbu pozemku, odrůdy a hustotu výse-
vu. Rozhodně nesejeme příliš hustě, ne-
sklidili bychom kvalitní kořeny, ale niťovi-
té, pokroucené a  poškozené škůdci. 
Meziřádková vzdálenost by měla být 25 až 
30 cm, abychom mohli mrkev pohodlně 
okopávat. Semena mrkve jsou poměrně 
malá, 1 g obsahuje 800 až 900 semen. 
Na každý čtvereční metr by mělo přijít jen 

asi 0,5 g osiva. Při setí se vyplatí promíchat 
osivo mrkve s  dvojnásobným množstvím 
suchého jemného písku, tak se dá dodržet 
správný výsev. Hloubka výsevu má být asi 
0,5 cm a  řádky je třeba po  zahrnutí při-
máčknout. Pokud zjistíme, že je výsev 
po vzejití příliš hustý, vyjednotíme rostlin-
ky na vzdálenost minimálně 5 cm od sebe. 
Pro lepší klíčivost semen je vhodné přikrýt 
záhon po  výsevu igelitovou plachtou. 
U jarního výsevu je vhodné plachtu pone-
chat přibližně dva týdny. Totéž opatření 
platí u  všech výsevů s  obtížnějším klíče-
ním. Vyséváme-li v  období, kdy je vyšší 
teplota, ponecháme plachtu pouze asi čtyři 
dny. Vždy dbáme, aby vyseté záhony netr-
pěly suchem. 

Dokončujeme základní řez jabloní 
a hrušní. Větší rány ošetříme proti choro-
bám buď stromovým balzámem, latexem, 

štěpařským voskem nebo Kambilanem. 
Vyvážeme a  ohýbáme větve u  ovocných 
stěn a štíhlých vřeten. Na jednoleté výhony 
lze využít různá těžítka nebo drátěná ohý-
badla. Do konce března roubujeme a pře-
roubováváme všechny peckoviny, v někte-
rých případech i  jádroviny. Podmínkou 
pro úspěšné roubování jsou nenarašené 
rouby. Volíme obyčejnou nebo anglickou 
kopulaci, sedélkování, popřípadě kozí 
nožku.

Vysazujeme některé ovocné dřeviny, 
s  broskvoněmi však nespěcháme, ty by 
měly být v době výsadby mírně narašené. 
Úspěšná je i výsadba meruněk a maliníku. 
Ihned po  výsadbě je nutný řez korunky 
a důkladná zálivka, eventuálně připevnění 
stromku ke kůlu.

Pokračujeme ve hnojení výsadeb a váp-
níme půdu, pokud vykazuje kyselou reak-
ci. U velkoplodých borůvek nebo zahrad-
ních brusinek může být vápnění škodlivé, 
stejně jako zálivka vodou s  vyšším obsa-
hem vápenatých solí. 

l

Petr�Kumšta

Březen na zahradě
Jako	jarní	postřik	proti	přezimujícím	škůdcům	lze	použít	
přípravky	rock	effect	a	Stop	v	koncentraci	3	%.	Dobře	působí	
proti	škůdcům	i	v	letním	období	–	přípravky	mají	nulovou	
ochrannou	lhůtu	a	zvyšují	obranyschopnost	angreštu	
a	černého	rybízu	proti	hnědému	padlí	(americkému	padlí).	

Jarní 

   
 

s Beruška Bandem

 od 15 hodin  v hotelu Academic

Vstupné 80 Kč

Akce je podpořena grantem města Roztoky

karneval 

Sobota 2. dubna 2022 

Prodej vstupenek na místě. Rezervace na tel. 606 893 292

 

a město Roztoky

Vstup volný

ROZTOKY

Sobota 9. dubna 2022 od 13 do 17 hod.   
prostranství u  MÚ Roztoky

stánky s řemeslným zbožím, kytičky, velikonoční věnce, 
perníčky, koření, med, medovina, palačinky,šperky, 

 pletení pomlázek, výtvarná dílna, 
pro děti překážková „Cesta za velikonočním perníčkem”

Akce je podpořena grantem města Roztoky

si Vás dovolují pozvat na tradiční

Po 14. hodině doprovodný program:
Taneční skupina ZUŠ Roztoky
Divadélko Romaneto: Velikonoční pohádka
velikonoční pásmo pěveckého sboru Roztocké děti

inzerce
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Kouzlí každý den, aniž bychom tomu dáva-
li nějaký zvláštní význam. Prostě jsou mezi 
námi – čarodějky. Ale pak je tu den, kdy se 
zjeví ve  svém kostýmu. Udělají se krásné, 
ošklivé, sexy, děsivé, legrační, s bradavice-
mi i  bez… Největší rej těchto magických 
bytostí se v Roztokách každoročně opakuje 
před koncem dubna u  žalovského hřiště. 
Můžete tu potkat ženy s  jejich čaroději 
a  čarodějničkami, s  klobouky, s  velkými 
nosy, s uhrančivýma očima a rychlými koš-
ťaty, ale hlavně s úsměvem…

Nejde totiž jen o  zapálení magického 
ohně a  uvítání jara po  dlouhé zimě, ale 
dnes už o tradiční shromáždění sousedů ze 
Žalova a  Roztok. Jde o  společné zážitky, 
prostor pro popovídání si a  samozřejmě 
zábavu. Právě společné chvíle jsou tím, co 
dělá z  našeho města tak hezké místo pro 
život. 

Nakonec i  díky tomu se původní páteční 
odpoledne s  hrami pro děti a  ohništěm 
rozrostlo do  celodenní sobotní akce pro 
stovky sousedů s programem pro celou ro-
dinu. Letos se tak můžete již po  patnácté 
přidat s kostýmem i bez v sobotu 23. dubna 
2022 od 13 hodin v Žalově na hřišti. Čeká 
na vás bohatý program.

Velká část je věnována jako vždy dětem 
– školkové děti nám předvedou nové ta-
nečky, budeme volit nejkrásnější malou 
čarodějnici a čaroděje, bude dětská disko-
téka, zábavné soutěže i skákací hrad a bo-
hatá tombola plná hraček. 

Ale pamatovali jsme i  na  dospěláky. 
Přijďte i  vy v  masce a  vyhrajte cenu pro 
nejkrásnější čarodějnici či čaroděje, nechte 
si namalovat obličej, dejte si limo, vínko 
nebo pivo, opečené prasátko, buřty 
na ohni, zatančete si s čarodějnicemi jejich 

čarovný tanec. Večer rozvrťte své boky 
s úžasnou skupinou Abba World Revival. 

Tohle všechno si můžeme každý rok do-
přát díky podpoře města, našim štědrým 
sponzorům, nadšení spousty pomocnic 
a pomocníků nejen ze Spolku Čarodějnic 
Roztok a Žalova, z. s. 

Letos je to bohužel o něco těžší – spon-
zoři se museli, po  dvou letech covidu, se 
svými dary uskromnit, někteří dobrovolní-
ci odpadli. Proto se obracíme na vás.  I vy 
se můžete stát podporovatelem čarodějné-
ho dne – finančním darem na  č. účtu 
233 959 0029/5500 nebo jako dobrovolník. 
Každá pomoc se počítá.

Jsme velmi rádi, že i přes tyto obtíže letos 
čarodějnice v  Žalově budou! A  všichni si 
moc přejeme – přijďte s námi oslavit konec 
zimy, příchod jara a magickou krásu roz-
tockých a  žalovských žen. Více o  progra-
mu, kontakty na  pořadatele, fotografie 
z  předchozích ročníků atd. najdete 
na www.CarodejniceRoztoky.cz 

l

Klára�Dvořáková

Řekni, že jsem čarokrásná, a dostaneš pusu… 
Každá	žena	je	tak	trochu	čarodějka	nebo	rovnou	čarodějnice.	
Umí	pofoukat	bolístky	tak,	že	přestanou	bolet,	vyčarovat	
jídlo	z	toho,	co	zbylo	v	ledničce,	vymámit	z	jalové	krávy	tele,	
vykouzlit	úsměv,	zahnat	zlé	sny,	objevit	to	nejlepší	v	nás,	
uvařit	bylinkový	čaj	i	říznou	česnečku	po	flámu…

inzerce
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Poděkování
chtěly	bychom	tímto	vám	
všem	poděkovat	za	podporu,	
pomoc	a	vyjádření	upřímné	
soustrasti	v	naší	velmi	těžké	
době.	V	lednu	zemřel	p.	Bed-
řich	němec,	který	nám	všem	
moc	chybí,	a	tímto	chceme	
moc	poděkovat	celému	ko-
lektivu	zaměstnanců	základní	
školy	zdenky	Braunerové,	
sportovním	týmům	volejba-
listů	a	volejbalistek,	přátelům,	
známým	a	všem,	kteří	ho	měli	
moc	rádi.	Všem	vám	zmiňo-
vaným	strašně	moc	děkujeme	
za	podporu,	táta	vás	měl	moc	
rád	a	díky	vám	ho	bavilo	žít	
a	pracovat	pro	tak	skvělé	lidi,	
kterých	je	na	světě	bohužel	
čím	dál	méně.	

� l

Holky�Němcovic
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Pokud si to chcete vyzkoušet a dozvědět se 
o mísách ještě mnohem víc, využijte mož-
nosti zúčastnit se seminářů ve Vratislavka 
Café. 

Připravili jsme pro vás hned dva – Rela-
xační hodinku s tibetskou mísou 1. dubna 
2022 od 19 hodin (ne, není to apríl) nebo 
o den později v sobotu 2. dubna celodenní 
kurz MySelfMassage©.

Oba semináře jsou jedinečné a nikde jin-
de než v Roztokách se nekonají. Ráda bych 
přispěla místní komunitě účinnými tech-
nikami a ukázala jednu z možných cest, jak 
aktivně překonat chmury v  těchto zlých 
časech.

Přihlášení a  více informací najdete 
na www.uzasno.cz/seminare. 
Těším se na vás!

� l

Klára�Dvořáková

Roztočme to s tibetskou mísou v Roztokách
co	kdybych	vám	řekla,	že	existuje	kouzlo	jménem	tibetská	
zpívající	mísa	a	zahání	starosti?	Pomáhá	vám	zlepšit	náladu,	
lépe	spát,	zklidnit	nervy,	snížit	tlak,	relaxovat,	uvolnit	
svaly…	

MODLITBY ZA MÍR
молитви за мир  молитвы за мир

Pondělí  8:00 
     
Středa 8:00

Pátek 6:30

Husův sbor CČSH, Jeronýmova 515 

ČCE Roztoky, Jungmannova 093 
(v ateliéru Roztoče)

Římskokatolická farnost Roztoky 
Kostel Narození sv. Jana Křtitele 

Setkání budou probíhat každý týden až do Velikonoc.
Zváni jsou všichni bez rozdílu vyznání či národnosti. 

Зустрічі відбуватимуться щотижня до Великодня. 
Запрошуються всі бажаючі, незалежно від 

віросповідання та національності.

Встречи будут проводиться каждую неделю до 
Пасхи. Приглашаются все желающие, независимо от 

религии и национальности. 

 
ROZTOKY

Vás zve na volné pokračování přednáškového cyklu

Co prožíváme s dětmi 
na prahu dospělos - 

čtvrtek 31. 3. 2022 od 18:30 

otázky a odpovědi

inzerce
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19.	3.
So

Maškarní	ples	
Od	19.00	hod. Hotel	Academic

20.	3.
ne

O	chaloupce	z	perníku	–	Divadlo	Fígl
Od	15.00	hod. Vila	čp.	125,	Tiché	údolí

25.	3.	–	3.	7.	
2022 Čarovný	svět	vějířů	–	výstava	 Středočeské	muzeum,	roztoky

26.	3.
So

Jana	Koubková	QUArTeT	–	koncert
Od	19.00	hod. Středočeské	muzeum,	roztoky

27.	3.
ne

Odpoledne	na	zámku	–	program	zaměřený	na	prohlídkový	okruh		
Vrchnostenská	správa	panství Středočeské	muzeum,	roztoky

31.	3.	
Čt

co	prožíváme	s	dětmi	na	prahu	dospělosti	–	seminář
Od	18.30	hod. Městská	knihovna

1.	4.	a	2.	4.
Pá,	So

relaxační	hodinka	s	tibetskou	mísou	od	19.00	hod.,	druhý	den	celodenní	
kurz	 café	Vratislavka	

1.	4.	–	4.	9.
2022 Včela	–	cesta	do	včelího	města,	hravý	výlet	do	včelího	úlu. Středočeské	muzeum,	roztoky

1.	4.	–	31.	10.
2022 Směle	kupředu!	Svět	Karla	Havlíčka	–	výstava	v	zahradě	Braunerova	mlýna Středočeské	muzeum,	roztoky

2.	4.
So

Jarní	karneval	s	Beruška	Bandem,	vstupné	80	Kč		
Od	15.00	hod. Hotel	Academic,	roztoky

9.	4.
So

Velikonoční	jarmark	–	stánky	s	řemeslným	zbožím,	velikonoční	věnce,		
šperky,	perníčky,	koření,	med,	medovina	aj.	Od	13.00	do	17.00	hod. Prostranství	u	MÚ	roztoky

9.	4.
ne

Pletení	pomlázek,	zdobení	vajíček	–	pro	kluky,	holky	a	jejich	(pra)rodiče	
Od	15.00	hodin U	Sodomů,	ul.	U	Školky

10.	4.
ne

Velikonoční	dílny		
Od	14.00	do	18.00	hod. Středočeské	muzeum,	roztoky

23.	4.	
So

Čarodějnice	2022	–	celé	odpoledne	plné	soutěží,	her,	hudby,	dobrého	jídla	
a	pití.	Od	13.00	do	23.00	hod. Žalov,	hřiště

Orchestr se publiku odvděčil dramaturgic-
ky velmi dobře sestaveným programem, 
který obsahoval díla z  různých časových 
období, od  barokních skladatelů Purcella 
a Vivaldiho až po hudbu Johna Williamse 
k  filmu Schindlerův seznam. Již jsme si 
zvykli, že KODK, ačkoli je složen převážně 
z  neprofesionálních hudebníků, hraje 
na vysoké úrovni, daleko převyšující mož-
nosti většiny amatérských souborů. Opírá 
se samozřejmě o vynikající sólisty, tradičně 
spolehlivého houslistu Viktora Mazáčka, 
flétnistku Veroniku Sedláčkovou a violon-
cellistu Jana Sedláčka, jehož výkon v Kon-
certní polonéze pro violoncello a komorní 
orchestr Davida Poppera byl pro mne vr-
cholem podvečera. Oficiální program byl 

zakončen žhavým Bolerem Maurice Rave-
la. Nadšení posluchači však dirigenta Vác-
lava Mazáčka skandovaným dlouhotrvají-
cím potleskem vybídli ještě ke  dvěma 
přídavkům.

Věříme, že na  další koncert tohoto ne-
všedního tělesa nebudeme muset zase če-
kat dva roky a  že tradice, založená před  
30 roky Václavem Pavlíkem, bude zdárně 
pokračovat.

� l

Za pořadatelský tým
Jaroslav�Drda

Roztockým zámečkem zase zněla hudba
Po	dvouleté	přestávce	vynucené	proticovidovými	omezeními	
kulturních	akcí	zavítal	opět	do	roztok	Komorní	orchestr	
Dvořákova	kraje.	V	neděli	27.	února	2022	zaplnilo	hudby	
lačné	obecenstvo	Historický	sál	Středočeského	muzea	
do	posledního	místa.	
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Čarovný�svět�vějířů
Vějíře jsou ve  všech muzeích v  Čechách 
i na Moravě deponovány v odděleních tex-
tilu a vystavovány jen příležitostně pro do-
plnění představy o módě let minulých. Jen 
velmi málo historiků umění se věnuje to-
muto předmětu jako solitéru, ačkoli si za-
slouží pozornost jako plnohodnotný umě-
leckořemeslný výrobek. Proto jsme se 
rozhodli ve  spolupráci se Západočeským 
muzeem v  Plzni uspořádat výstavu, která 
připomene historický i umělecký vývoj vějí-
řů. Výstava se koná od 25. března do 3. čer-
vence 2022.

Jana�Koubková�Quartet
V Historickém sále zámku proběhne kon-
cert Jany Koubkové. Quartet tvoří známé 

osobnosti jazzové scény: Ondřej Kabrna – 
piano, Vít Švec – kontrabas a Jan Červenka 
– bicí. Koncert se koná v sobotu 26. března 
2022 od  19.00 hod., vstupenky je možné 
zakoupit na www.muzeum-roztoky.cz. 

Odpoledne�na�zámku
Na nedělní odpoledne jsme připravili pro-
gram k zámeckému prohlídkovému okru-
hu Vrchnostenská správa panství aneb jak 
bydlel a úřadoval pan správce, který sezna-
muje s časy, kdy roztocký zámek a k němu 
přilehlé panství patřily téměř po dvě stě let 

významnému rodu Liechtensteinů. Na-
vštívit můžete speciální prohlídky zakon-
čené ochutnávkou v  zámecké kuchyni 
a pro děti jsou připraveny workshopy, šif-
rovací hra a loutkové představení. Odpole-
dne na  zámku se koná 27. března 2022 
od 14.00 do 18.00 hod.

Včela�
Interaktivní výstava pro děti i jejich dospě-
lý doprovod přináší zajímavé pohledy 
na včely a na organismus včelstva ve snaze 
porozumět jeho tajemstvím. Děti zde na-
jdou podněty k  poznávání všemi smysly, 
seznámí se s  životem v úlu, jeho struktu-
rou, a především se naučí mít včely rády či 
získají pokoru před tajuplným životem to-

hoto pracovitého a neuvěřitelně inteligent-
ního hmyzu. Výstava Včela – cesta do vče-
lího města se koná od 1. dubna do 4. září 
2022.

Velikonoční�dílny
K  otevření Ateliéru Zdenky Braunerové 
po zimním období jsme připravili odpole-
dne s velikonoční tematikou, v rámci kte-
rého proběhnou speciálně upravené pro-

hlídky a  velikonoční dílny vhodné nejen 
pro děti. Akce se koná v neděli 10. dubna 
od 14.00 do 18.00 hod.

Archevita�–�Stopami�věků
V  objektu bývalé stodoly hospodářského 
dvora roztockého zámku vzniká rozsáhlá 
archeologická expozice. Architektonický 

projekt využil danosti historické stavby 
a  vznikla koncepce expozičního řešení 
rozděleného na  dvě vizuálně propojené 
části. V přízemí jsou umístěny rekonstruk-
ce obydlí z  různých období pravěku 
a ochozová galerie v patře je určena k vy-
stavení archeologických nálezů ze sbírek 
muzea. Projekt je spolufinancován z  Ev-
ropského fondu pro regionální rozvoj. 
Slavnostní otevření expozice proběhne 
v pátek 22. dubna 2022.

Vstupné do výstav Středočeského muzea 
v Roztokách u Prahy je pro občany Ukraji-
ny zdarma.

l

Výstavy a akce v zámeckém areálu
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Leč tím ta náprava skončila. V nákladové 
části rozpočtu základní školy na  rok 
2022 bylo na  účet zřizovatele nasčítáno  
30,888 milionu korun a do této sumy nazva-
né „Celkové náklady zřizovatel“ jsou zapo-
čteny energie, nájem, příspěvek zřizovatele 
na mzdy (zde je původ peněz od zřizovatele 
výslovně uveden) a také mnoho dalších po-
ložek zahrnujících různé služby, materiál, 
opravy, a  dokonce dotace a  granty. Co je 
z toho obsaženo v těch „našich“ 26,8 milionu 
a co bude hradit škola z jiných zdrojů, to se 
opravdu poznat nedá. A stejně tak ve výhle-

du na roky 2023 a 2024. Takhle to vypadá, že 
škole nabízíme: „Něco si z toho vyberte a vy-
účtujte nám to tak, aby to vyšlo na 26,8 mili-
onu.“

A tak jsem se to na únorovém zastupitel-
stvu pokusil dát do  pořádku. Podal jsem 
návrh, aby nákladová část rozpočtu a  vý-
hledu byla přepracována tak, aby bylo jas-
né, na  co škole těch 26,8 milionu korun 
jako město dáváme. 

Neuspěl jsem. Pochopil jsem (už podru-
hé), že jsem se dotkl posvátné půdy, a na ní 
zákony selského rozumu neplatí.

Lidové rčení říká, že jenom blbec se spálí 
dvakrát o jedny kamna. Inu, stalo se. Jen se 
pořád nemůžu přesvědčit, že ten blbec 
jsem já. A to nejen proto, že návrh byl pod-
pořen tentokrát už celou devítičlennou 
opozicí. Ostatně, přesvědčte se sami.
https://www.zszb.cz/index.php?type=Po-
st&id=884&ids=822 . 

A pokud už na tomhle odkazu nenajdete 
aspoň ten součtový řádek „Celkové nákla-
dy zřizovatel“, znamenalo by to, že zasáhla 
vyšší moc. A  já bych jí v  příštím Odrazu 
poděkoval.

� l

Debata o financování škol je jistě legitimní. 
Pokud je školství pro město a jeho obyvate-
lé klíčové (a  to by mělo být) přispívá 
na  provoz školy víc, než musí, resp. více 
než obec dostává v rámci rozpočtového ur-
čení daní. 

Roztoky mají školství jako prioritu. 
V posledních čtyřech letech v oblasti inves-
tic jsme rozšiřovali kapacity a modernizo-
vali vybavení našich škol, a  to v  objemu 
260 milionů korun. Ovšem školy nejsou 

pouze cihly, ale zejména lidé. A lidé – pe-
dagogové a další zaměstnanci školy rozho-
dují o tom, zda je vzdělávání pro naše děti 
kvalitní. Je proto správné, že dáme více, 
než musíme, protože chceme, aby naše 
roztocké děti měly co nejlepší vzdělání. 
Proto jako město podporujeme další pozi-
ce na  škole, které pomáhají našim dětem 
(speciální pedagogové), nebo přispíváme 
na  odměny učitelů, tak abychom měli 
na škole ty nejlepší. 

Pojďme teď k základním faktům. Roztoky 
dostanou prostřednictvím rozpočtového 
určení daní ze státního rozpočtu přibližně 
15,1 milionu korun na  provoz naší školy. 
Oproti tomu škola od města dostává 23 mi-
lionů korun. Ponechávám stranou účetní 
operaci v  podobě nájmů. Město tedy nad 
rámec toho, co by mělo dávat, dává škole 
navíc přes 7 milionů korun. K  čemu tyto 
prostředky mimo jiné slouží? Na odměny 
pro učitele, na rodilého mluvčího, na spe-
ciální pedagogy či školního psychologa. 

Pan Huk také argumentuje praxí v  ji-
ných městech. Například obec Hostivice, 
která byla dávána za příklad, dává na svou 
školu o velikosti 820 žáků 5,9 milionu ko-
run.  Ovšem od státu dostává 12,9 milionu 
korun! Tedy 7 milionů korun dává jinam, 
než kam má. Je to opravdu příklad, který 
chceme následovat? Pro Roztoky je a  zů-
stane vzdělávání našich dětí prioritou. 

Pokud chceme otvírat debatu o financo-
vání naší školy, bavme se prosím, jak po-
moci škole snížit provozní náklady, jak 
dobře nastavit finanční řízení instituce 
s více než 100 zaměstnanci a více než 80mi-
lionovým rozpočtem a jak také vytvořit ve-
dení školy prostor, aby se věnovalo tomu, 
co je jeho primární úkol – tedy rozvíjet 
a zkvalitňovat vzdělávání našich dětí.  l

Jan�Jakob
Vladimíra�Drdová

Jaromír�Beran

Jak jsem se poučil podruhé

Školství je pro město prioritou a je to tak dobře

na	lednovém	zastupitelstvu	byl	jasnou	většinou	–	proti	pouhým	dvěma	
hlasům	–	schválen	rozpočtový	výhled	základní	školy	na	roky	2023–2024	
a	v	něm	i	upravený	rozpočet	školy	na	rok	2022.	Upravený	aspoň	v	tom,	že	
ve	výnosech	školy	byl	už	správně	započten	neinvestiční	příspěvek	města	
ve	výši	26,8	milionu	korun,	tedy	tak,	jak	to	schválilo	(ovšem	bez	pořádných	
podkladů)	zastupitelstvo	už	v	prosinci.

V	minulém	Odrazu	a	na	únorovém	jednání	zastupitelstva	
pan	Huk	s	paní	Sodomovou	vnesli	do	roztocké	debaty	nové	
téma:	město	dává	své	základní	škole	ze	svého	rozpočtu	moc	
peněz	a	je	to	špatně.	Snižme	prostředky	pro	školu	o	3	miliony	
a	řešme,	proč	město	doplácí	prostředky	na	platy	zaměstnanců	
školy,	když	to	jiní	nedělají.	

Jarda�Huk
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Město se v tomto nechová ani ekonomicky, 
ale ani ekologicky. Měli bychom se snažit 
energetickou otázku řešit více komplexně. 
Spočítat to musí někdo od fochu, ale s ak-
tuálním přihlédnutím ke  všem rizikům 
mně osobně přijde nejvhodnější zaměřit se 
na  tepelná čerpadla, která jsou dneska 
schopna snížit účty až o 70 %. V případě, 
že jsou v kombinaci s fotovoltaikou na stře-

še a dotací, tak ještě více. Nemluvě o úspor-
nějším pouličním osvětlení.

Nedávno rada města schválila dodavate-
le výstavby nafukovací haly za 13,5 milio-
nu Kč bez DPH, která bude sloužit jako 
sportoviště k nové škole na Žalově. Ano, je 
to rychlé a  jednoduché řešení, ale není to 
zrovna energeticky nejúspornější. Požádal 
jsem proto o projednání na únorovém za-

stupitelstvu. Dostal jsem informaci, že se 
roční náklady budou pohybovat „jen“ ko-
lem 400  000 Kč. Jsem dost zvědavý, jaká 
bude realita. 

S  ODS působíme v  opozici a  nutno si 
přiznat, že z  opozice v  Roztokách nejde 
prosadit skoro nic. Je to dost demotivující, 
takže nezbývá než se zkusit na věc zaměřit 
až po  volbách a  tepelná čerpadla zařadit 
do rozpočtu na rok 2023.

� l

Ale vraťme se k  naší silnici. Chtěla jsem 
říci, že se budeme muset asi smířit s tím, 
že peněz bude opět málo a ta naše babič-
ka-silnice bude muset opět počkat. Má 
od nepaměti smůlu. Již v devadesátých le-
tech 19. století se měla postavit nová silni-
ce, spojující Roztoky se Žalovem, a  už 
v této době to zadrhávalo. Starostové Ža-
lova té doby, Václav Skrčený, Josef Hrdina 
nebo Josef Chudoba nezabezpečili řádné 
vedení obecní pokladny a revize jim zjisti-
la mnohokrát manka. Antonín Veselý byl, 
jako nejbohatší sedlák, ze zákona členem 
obecního představenstva. Z  titulu svého 
postavení si často vynucoval služby 
a opatření obce v osobní prospěch a něko-

likrát se s obcí soudil. Situace vyvrcholila 
v roce 1891, kdy obec měla u okresní hos-
podářské záložny Smíchov dluh 2 200 zla-
tých a  musela si navíc na  stavbu silnice 
půjčit dalších 4 300 zlatých na dobu 50 let. 
Protože se hospodaření obce nelepšilo, 
roční schodek hospodaření se pohyboval 
okolo 1 000 zlatých, hrozila exekuce. Roku 
1900 z rozhodnutí okresního komisařství 
převzala řízení obce komise s  úkolem 
uvést věci do řádného stavu. No prostě ani 
v minulosti to neměla naše hlavní silnice 
lehké. 

V  dnešní době se však tento problém 
jeví jako malichernost. Je to jen můj slabý 
povzdech nad osudem průtahu. Nyní se 

objevil problém, který mnozí z nás nezaži-
li a který se týká velké části světa – válka. 
S nejistotou se díváme do dalších dnů a ne-
víme, co bude zítra. Máme zde invazi rus-
kých vojsk na  Ukrajinu, která se potýká 
s humanitární krizí. Každý den se dovídá-
me z  různých médií o  hrdinném boji 
Ukrajinců proti ruským agresorům, o po-
čtu mrtvých vojáků na  obou stranách, 
o počtu zabitých žen a dětí. Domov mnoha 
milionů Ukrajinců se mění v trosky a spá-
lenou zemi.  Proto je naší povinností nene-
chat ji v nerovném boji osamocenou. Velká 
část světa pomáhá Ukrajině dodávkami 
zbraní, finančně i  humanitárně. Zářným 
příkladem byl Koncert pro Ukrajinu 
na Václavském náměstí, pořádaný Českou 
televizí, během kterého lidé věnovali  
160 milionů Kč na  pomoc Ukrajině. Ani 
naše město neotálí a  organizuje humani-
tární pomoc pro ukrajinské matky a děti. 
Je to úctyhodné – svět se opět semkl. A to 
vše kvůli jednomu pomatenci toužícímu 
po moci.

Sláva Ukrajině! 
� l

Milionové náklady města na elektřinu lze snížit tepelnými čerpadly

Historie a současnost

O	tématu	náklady	města	na	energie	chci	napsat	již	delší	
dobu.	Bohužel	ve	světle	zeleného	údělu	na	západě	a	aktuální	
krize	na	Ukrajině	se	téma	stává	ještě	mnohem	urgentnějším.	
Jestliže	započteme	i	městské	příspěvkové	organizace,	
jako	jsou	školy,	školky,	technické	služby,	tak	se	už	nyní	
s	ročními	výdaji	dostáváme	k	mnoha	milionům	korun.	A	to	
jsou	čísla,	která	jsou	založena	na	cenách,	jež	město	má	ještě	
z	minulosti,	a	nutno	říct,	že	ty	jsou	na	dnešní	dobu	slušné.	
Ale	to	není	navždy.

Stále	se	snažíme	dokončit	dílo,	které	jsme	začali	před	
mnoha	a	mnoha	lety	–	rekonstrukci	naší	páteřní	silnice,	
jehož	projekt	je	hotový	a	leží	u	ledu.	zástupci	města	slibují	
tlak	na	kraj,	ale	marně.	nyní	začala	válka	na	Ukrajině,	
která	všechen	civilizovaný	svět	zavazuje	k	různým	druhům	
pomoci.	i	naši	zastupitelé	schválili	pomoc	Ukrajině	finanční	
částkou	200	000	Kč.	Hrdinský	ukrajinský	národ,	který	
brání	svou	nezávislost	a	svobodu,	si	podporu	zaslouží.	
Je	to	tak	dobře,	je	to	správný	přístup	a	s	tím	jistě	všichni	
souhlasí.	ne,	promiňte,	všichni	ne!	Členové	SPD	nesouhlasí	
s	dodávkami	zbraní	na	Ukrajinu,	ale	doporučují	vyjednávání.	
K	vyjednávání	však	musí	být	nejméně	dvě	strany	a	musí	být	
ochota	obou	stran	vyjednávat.	Vyjednávat	se	nedá,	když	
jedna	strana	mává	ultimátem!	

Eva�Sodomová
cesta	pro	město

Ing.�Roman�Jandík
zastupitel	za	ODS
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n�Hodinový manžel. Tel. 723 424 701

n�TECHNIK 3D LASEROVÉHO SKE-
NOVÁNÍ, ZPRACOVATEL MRAČEN 
BODŮ / GEODET
Máte kladný vztah k práci na PC? Bydlíte 
v Roztokách u Prahy a máte zájem o práci 
pro česko-švédskou firmu? Kombinace 
měření v terénu a práce na PC – zpracová-
ní mračen bodů. V budoucnu možná práce 
i z domova. Nabízíme plný i částečný pra-
covní úvazek/brigádu. Mzda dle zkušenos-
tí 30 000 Kč – 45 000 Kč a zaměstnanecké 
benefity. Místo práce: Areál VUAB Phar-
ma a.s., Vltavská 53, Roztoky. Umíte pra-
covat s mračny bodů laserového skenování 
v  CADu? Chcete se to naučit? Přijmeme 
šikovného člověka na brigádu, příp. i plný 

úvazek. Když se budete chtít v rámci práce 
jet podívat do  Švédska, Norska, Kanady, 
umíme to zařídit! Bližší představu o náplni 
práce a projektech, na kterých s námi mů-
žete pracovat, si uděláte na  webu: www.
exactstreet.com, www.vimeo.com/teame-
xact. Kontaktní osoba: Markéta Exnerová, 
739 474 359, 
marketa.exnerova@teamexact.com,  
www.teamexact.com

n�Hledáme někoho na výpomoc s údrž-
bou zahrady a domu v Roztokách. Vyžadu-
jeme fyzickou zdatnost (rozlehlá terasovitá 
zahrada, zametání velkých teras), šikov-
nost (práce se sekačkou, plení, stříhání 
keřů, natěračské práce, drobná zednická 
údržba) a  spolehlivost. Odhadovaný roz-

sah cca 2 dny v týdnu (v zimě méně), od-
měna dle dohody. Prosíme o kontakt (nej-
prve SMS, zavoláme zpět) na 602 36 86 36. 
Začátek spolupráce ihned.

n�Přímo od majitele! Nabízím pronájem 
bytu 2+kk – 30,76 m2 po  rekonstrukci,  
3. patro bez výtahu – přímo na  náměstí 
v Roztokách, od 1. 3. 2022. Byt je vybaven 
kuchyňskou linkou s vestavnými spotřebi-
či, včetně pračky. Ideální pro jednu osobu 
– ženu nekuřačku. Nájem činí 10 000 Kč/
měsíc + služby cca 2  500 Kč + 3 měsíční 
kauce. V případě zájmu se písemně obra-
cejte na: RealSprom, s.r.o., Lidická 689, 
252  63 Roztoky nebo na  e-mail: info@
sprom.cz

� l

Postavit domov pro seniory v  Roztokách 
plánujeme už mnoho let. V současné době 
je ale město zatíženo dluhy, a tak se otevírá 
jedinečná příležitost – napnout všechny 
síly a  podat žádost o  dotaci (nejspíš 
do konce listopadu 2022).  

Studii proveditelnosti máme už vypracova-
nou. Je v ní navrženo několik variant včet-
ně míst, kde by mohl domov stát. Na Cihel-
ně anebo mezi třešňovkami na Solníkách. 
Zpracovatelé studie přijdou představit 
možné varianty zastupitelům 23. března 

večer. Věřím, že prostor k vyjádření svých 
názorů dostane i veřejnost.  

Držme si palce. Přišla příležitost, které se 
musíme postavit čelem, a pustit se s vervou 
do práce. 

� l

Řádková inzerce

Domov pro seniory v Roztokách? 
Snad	přestává	být	nesplněným	snem	mnohých	z	nás...
V	nejbližších	dnech	bude	vyhlášená	výzva	na	investiční	
dotaci	až	100	%	na	výstavbu	domovů	pro	seniory.	Součástí	
stavby	může	být	i	denní	stacionář,	odlehčovací		centrum	
a	další	služby.	

Marie�Dvořáková�
zastupitelka	
Společně	PrO	roztoky	
a	Žalov

Vážení inzerenti,
naší	snahou	je,	aby	váš	in-
zerát	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	
jejichž	dodržení	nemůžeme	
zaručit	kvalitu	vaší	prezenta-
ce	a	tím	i	její	účinnost.

HotoVé podklady:
n��Adobe	Acrobat	–	ve	for-

mátu	PDF	v	tiskové	kvalitě	
(nastavení	komerční	tisk,	
obrázky	rozlišení	300	dpi,	
texty	v	křivkách).		
Bez	přímých	barev.

n��Doporučená	minimální		
velikost	písma	je	6	bodů.

n��Velikost	zpracovaného	
inzerátu	musí	přesně	odpo-
vídat	rozměru	uvedenému	
v	objednávce.	
Podklady	nelze	dále		
upravovat.

podklady pro další 
zpracoVání:

n��dodání loga	
a)	v	křivkách	Adobe	illustra-
tor	a	PDF	(texty	převést	
do	křivek	nebo	přiložit	
fonty,	barvy	cMYK)	
	
b)	v	rastru	TiFF	a	JPeG	
rozlišení	600	dpi		
(barvy	cMYK).	
Při	nedodržení	barevnosti	
cMYK	neručíme	za	správ-
nou	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		
(maximální	použití	je	
do	100	%	velikosti		
fotografie)
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ODRAZ  měsíčník Roztok a Žalova24

Výstava nás zavedla do 10. století a  zpro-
středkovala nám obraz kulturního a spole-
čenského života té doby. Dozvěděli jsme se 
mnoho zajímavého o původu svaté Ludmi-
ly, jejím životě i  smrti, ale i  o  příchodu 
křesťanství do  Čech. Výstava nám tuto 
osobnost představila jako manželku první-
ho křesťanského přemyslovského knížete 
Bořivoje, babičku sv. Václava, první českou 
mučednici a patronku učitelů, vychovatelů 
a především babiček.

Děkujeme spolku Svatá Ludmila 1100 let 
a  panu Stanislavu Boloňskému za  laskavé 
zapůjčení výstavy, díky kterému jsme měli 
možnost prožít v hodinách dějepisu či při 
výuce vlastivědy zajímavé setkání s jednou 

z  nejvýznamnějších postav českých dějin 
a pozorovat, jak naše na první pohled „ne-
živé“ učivo ožívá a propojuje se s odkazem 
sv. Ludmily i s historií místa, kde žijeme.

l

Mgr.�Jitka�Ramdanová,�DiS.

Putovní výstava Kněžna sv. Ludmila
i	když	našim	třídám	v	uplynulých	týdnech	situace	příliš	
nedovolovala	navštěvovat	kulturní	a	společenské	akce	tak,	
jak	jsme	byli	zvyklí,	měli	jsme	přesto	možnost	navštívit	
výstavu,	která	se	přímo	dotýká	historie	našeho	města.	
nemuseli	jsme	nikam	cestovat,	stačilo	nám	jen	sejít	
do	vestibulu	školy,	kde	bylo	nainstalováno	dvanáct	panelů	
s	bohatým	obrazovým	doprovodem	představujících	život		
sv.	Ludmily	až	k	jejímu	novodobému	kultu.

inzerce

 PRO 1. ROČNÍK ZŠ - ŠKOL. ROK 2022/2023

bilingvního programu

•  Datum:   26.1., 23.2., 23.3., 
    v 17.30 hod
•  Místo: budova ZŠ Cihelna, 
    Žalov (Roztoky u Prahy)
•  Doba trvání: cca 1 hod

•  Během prezentace 
    vysvětlíme fungování 
    programu a zodpovíme 
    vaše dotazy
•  V případě zpřísněných 
    protiepidem. opatření 
    bude prezentace online

  info@young-hippocampus.cz  |  T: 420 603 370 371

Pro účast prosím vyplňte kontaktní formulář 
s vyjádřením zájmu na našem webu:  

www.young-hippocampus.cz
POZNÁMKA:

Ti, kteří již kontaktní formulář vyplnili, se znovu hlásit nemusí.

 POZVÁNKA NA PREZENTACI 

YH LETAK INTRO NEW A4.indd   1 1/5/22   9:46 AM

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 
NA ŠKOLNÍ ROK 2022–2023

MŠ ROZTOKY, HAVLÍČKOVA
MŠ ROZTOKY, SPĚŠNÉHO

MŠ ROZTOKY, PŘEMYSLOVSKÁ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PROBĚHNE  
VE VŠECH TĚCHTO MATEŘSKÝCH 
ŠKOLÁCH VE DNECH 1.–15. 5. 2022 

PŘES APLIKACI TWIGSEE. 

Veškeré informace naleznete 
na webových stránkách  

mateřských škol.

Mgr. Hana Fialová,  
ředitelka MŠ Roztoky, Havlíčkova

Bc. Jana Kellerová,  
ředitelka MŠ Roztoky, Spěšného

Hana Novotná,  
ředitelka MŠ Roztoky, Přemyslovská
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Poděkování�do�škol
nejen	u	příležitosti	Dne	učitelů		
28.	3.	si	dovolujeme	vyjádřit	
hlubokou	úctu	a	poděkování	všem	
učitelům	a	pracovníkům	ve	škol-
ství,	kteří	v	posledních	letech	
procházejí	velmi	zatěžkávající	
zkouškou	profesionality	a	lidství.

Děkujeme	vám.	Po	dvou	letech	
pandemie	nyní	čelíte	a	budete	
čelit	dalším	náročným	situacím,	
spojeným	s	válkou	na	Ukrajině.	
Prosíme,	vydržte,	přejeme	hodně	
sil	psychických	i	fyzických.	Město	
roztoky	si	vás	váží	a	v	plné	míře	
podporuje.		 l

Jan�Jakob
starosta

Vladimíra�Drdová
radní	pro	školství	a	sociální	věci

Zápis�do�1.�ročníku��
ve�školním�roce�2022/2023
zápisy	do	1.	ročníku	pro	školní	rok	
2022/2023	proběhnou	prezenčně	
dne	6.	dubna	2022	od	14.00	
do	17.00	hod	v	hlavní	budově	
zŠ	zdenky	Braunerové	roztoky,	
Školní	náměstí	470.

registrace	k	zápisu	do	1.	ročníků	
zŠ	pro	školní	rok	2022/2023	
bude	otevřena	dne	7.	3.	2022	
od	8.00	hod.,	uzavřena	bude		
3.	4.	2022	ve	20.00	hod.

Bližší	informace	naleznete	
na	webu	školy.		 l

Mgr.�Šárka�Kovaříková
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První místo v kategorii 6. a 7. tříd získala 
Rozálie J. (6. D), druhé místo obsadila Šár-
ka D. (6. D) a  na  třetí pozici se umístila 
Adéla S. (7. D). V kategorii 8. a 9. tříd zví-
tězila Magdaléna Š. (9. A), druhá se umís-
tila Alžběta R. (9. E) a o třetí místo se po-
dělily Nicole Š. (9. A) a Aneta Č. (9. B).

Soutěž provázela velmi dobrá a  uvolněná 
nálada. Nešetřilo se smíchem, místy však 
porota neskrývala své upřímné dojetí. Gra-
tulujeme vítězkám a  srdečně děkujeme 
všem zúčastněným.

� l

Jolana�Kohoutková�a�Tomáš�Treichel

Možná se nad tím klišé budete pousmívat, 
ale tak to je. Uplynulé volební období 
skončilo a máme zde další. Se členy minu-
lé školské rady jsme se rozloučili, a proto 
mi dovolte všem poděkovat za roky, které 
jsme spolu strávili. Osobně jsem byla ráda 
za názorovou disbalanci, i když to bylo ně-
kdy opravdu náročné. Každá zájmová sku-
pina si stála za svým a mnohdy docházelo 
ke kolizím i uvnitř „buňky“. Bylo to neleh-
ké období plné obviňování a  emocí. To 
covid a všechny jeho mutace nám do na-
šich běžných nejen školních radostí i sta-
rostí hodil vidle. Nejdříve to skřípalo. Uči-

li jsme se za  běhu. Pedagogové, děti 
i rodiče. Nastoupila online a později hyb-
ridní výuka. Máma mele maso bylo nahra-
zeno, jak jsem se někde dočetla, duchař-
skými seancemi typu „Maruška je kde? 
Maruško, jsi tady s námi?“ Možná i ti nej-
zarytější odpůrci si povzdechli: „Zlatá 
frontální výuka!“ Všichni jsme se učili za-
cházet s  novými technologiemi. Kolikrát 
nám to překazil sám internet, prostě se 
rozhodl spadnout a nešel. Zákazy, příkazy, 
testování, pravidla měnící se každým 
dnem. Enormní psychická zátěž pro žáky, 
pedagogy i  rodiče. A  ten všudypřítomný 

strach, který vyvolával přehnané reakce 
na všech frontách. Bylo mi chvílemi smut-
no nad tím, jak netolerantní, a dokonce zlí 
dokážou být lidé v našem městě. Ukázalo 
se, že když budeme spolupracovat, tak se 
dá mnohé zvládnout, aniž bychom si mu-
seli zákonitě házet neustále klacky pod 
nohy. 

A teď se mi zdá vše tak malicherné. Mož-
ná je to tím, že tyto řádky vznikají po týd-
nu ruské invaze a bojů. A je mi zase smut-
no. Na  jednu stranu vidím tu obří vlnu 
solidarity českých i  roztockých občanů 
vůči Ukrajině obecně, což je povznášející. 
Na druhou stranu je mi líto těch dětí zasa-
žených mocenskou válkou a  je mi 

Školní kolo recitační soutěže na ZŠZB

Školská rada v novém hávu

V	pátek	18.	února	2022	se	na	zŠzB	konalo	školní	kolo	recitační	soutěže	
pro	druhý	stupeň.	Soutěže	se	zúčastnilo	17	žákyň	a	žáků	napříč	všemi	
ročníky.	Pětičlenná	porota	složená	ze	zástupců	vedení	(M.	rambousková),	
učitelů	(T.	Treichel)	i	žáků	(Kryštof	M.,	Aneta	K.	a	Miriam	H.)	ale	neměla	
lehké	rozhodování.	Všichni	recitující	totiž	předvedli	skvělé	výkony,	jimiž	si	
vysloužili	obdiv	i	odměnu.

Král	je	mrtev,	ať	žije	král.

Foto zleva: Rozálie J., Nicol Š., Alžběta R., Magdaléna Š., Aneta Č., Adéla S., uprostřed Šárka D.
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Tábory povedou zkušení lektoři a odborní-
ci, se kterými dlouhodobě spolupracujeme 
a  ke  kterým se děti vracejí. Cílem našich 
táborů je kromě zábavy děti něco nového 
naučit a obohatit jejich vědění. Čas u nás 
strávený by měl být přínosem pro jejich 
další vývoj. Věříme, že si z naší nabídky vy-
berete a  umožníte dětem prožít pestré 
prázdniny. Přihlášky najdete na  našich 
webových stránkách v  sekci vzdělávací 
centrum/Letní tábory. 

n���Kudy cesta do pohádky  
(25. 7. – 29. 7. 2022)  –  6 až 12 let

Pod vedením divadelní herečky Lídy Razi-
mové, která se celoživotně věnuje práci 
s  dětmi, budeme v  modelových situacích 
zarámovaných pohádkovým příběhem 
hledat cesty, jak předcházet konfliktům, 
jak prosadit svá přání a jak si čas v kolekti-
vu užít bez obav a s radostí. Zahrajeme si 
dramatické scénky, zazpíváme si a  v  po-
hádkových příbězích dostaneme do pově-
domí užitečné rady a  možnosti řešení 
drobných potíží. Pro děti od  6 do  12 let 
v čase 8.30 až 16.30. 

n��Logotábor  
(8. 8. – 12. 8. 2022) – 4 až 8 let

S našimi odborníky se zaměříme na logo-
pedický rozvoj řeči, komunikaci a  grafo-
motoriku tak, aby to děti bavilo. Každý den 
v čase 8.30 až 16.30 pro děti od 4 do 8 let 
nebo dle individuální dohody.

n��Malý objevitel  
(15. 8. – 19. 8. 2022) – 5 až 9 let

Tento oblíbený tábor navštěvují některé 
děti již pravidelně. Letos se ponoříme 
do tajů říše rostlin a zvířat, čekají náš dob-
rodružné výlety za  poznáním přírody. 
Chybět samozřejmě nebudou prázdninové 
hry. Pro děti od  5 do  9 let v  čase 8.30 až 
16.30. 

n��Hra na hrdiny / Dračí doupě  
(22. 8. – 26. 8. 2022) – 2. stupeň ZŠ

Dračí doupě asi zasvěceným prozradí 
mnohé. Jedná se o  týmovou rolovou hru 
pro děti na 2. stupni ZŠ. Cílem hry je zlep-
šení komunikace, vyjadřování a socializa-
ce, stejně jako rozvoj fantazie a kreativity. 
Hrát se bude i venku na čerstvém vzduchu. 

n��Rozjezd před školou  
(22. 8. – 31. 8. 2022) – 1. až 7. třída 

Doučování češtiny pro jednotlivce i  sku-
pinky dětí od 1. do 7. třídy s erudovanou 
učitelkou ZŠ a  zkušenou lektorkou paní 
Evou Hrazděrovou. V čase 10.00 až 13.00 
nebo dle vzájemné dohody. 

Jazykové�a�rekvalifikační�
kurzy�
Kdykoli se můžete přidat do našich skupi-
nových jazykových kurzů nebo si domluvit 
individuální lekce dle vaší potřeby. Kdo 
uvažuje o  změně zaměstnání či rozšíření 

kvalifikace, nabízíme vzdělávací programy 
Asistent pedagoga a  Chůva pro děti jako 
profese. Ještě máme volná místa v  jarních 
termínech. 

První�pomoc�dětem
Dne 8. května proběhne v prostorách Lexi-
ku jednodenní kurz První pomoc dětem 
určený jak mladým táborníkům, tak hlída-
cím babičkám. Víte, jak předcházet úra-
zům a zraněním? Jak se chovat v případech 
urgentních stavů? Jak postupovat v bezvě-
domí? Jak správně provést resuscitaci? Jak 
reagovat na  krvácení a  popáleniny?  Jak 
a kdy volat tísňovou linku? Pokud na ně-
kterou z otázek odpovídáte ne, zvažte účast 
na našem kurzu, kde si zkusíte i praktický 
nácvik. První pomoc dětem není radno 
podceňovat. 

Stále�hledáme�posily�
do�našeho�týmu
Rádi bychom u nás uvítali nové lektory ja-
zyků, zejména češtiny, angličtiny a španěl-
štiny. Pokud si myslíte, že jste to právě vy, 
pošlete nám prosím vaše CV na  info@le-
xik.cz. Rádi se s vámi osobně setkáme.

Do pedagogicko-psychologické poradny 
hledáme speciálního pedagoga/pedagožku 
s  nástupem od  září. Informace na  porad-
na@lexik.cz

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

� l

Bc.�Jana�Janoušková
koordinátorka	

jedno, zda se choulí v krytu v Rusku nebo 
na Ukrajině. Jejich život se úplně zastavil. 
Řeší někdo jejich vzdělávání? Běžné potře-
by? Asi by mě to nenapadlo, ale moje pěti-
letá dcera se mě zeptala: „Maminko, a kdy 
chodí do školky a hrají si s kamarády, ane-
bo chodí do velké školy jako Nela?“ Takže 
po covidu přišlo další vysvětlování, co je to 
válka a  jaká omezení nám může přinést. 
Omezení, už zase…

Nicméně školská rada se v novém slože-
ní poprvé sešla v lednu, druhé setkání nás 
čeká koncem března. Povinná 2 setkání 
za rok pro nás budou opět jen číslem a sku-
tečnost bude zcela určitě vyšší.  

Jsem ráda za rozmanité složení naší stáva-
jící rady. Názorově barvitá komunikace je 
výsledkem toho, že nám naše škola není 
lhostejná. Radní za  zřizovatele hájí zájmy 
města, my rodiče kopeme za  naše děti 
a učitelé zase za to, aby předali našim dě-
tem co nejvíce v omezujících podmínkách.

Shodli jsme se na  tom, že naše volební 
období nebude jednoduché. Máme od září 
novou budovu, ale už víme, že by se nám 
k ní hodil druhý stupeň. Několik projektů 
bylo zdárně dokončeno a jiné běží. Uvidí-
me, co nám následující dny, měsíce a roky 
přinesou… Ať je to cokoli, přijměme to 
s POKOROU.

Přeji nám všem, ať jsme živí a zdraví a aby 
naše škola byla školou, kam se děti budou 
těšit, rodiče na ni budou pyšní a učitelé stát 
před dveřmi fronty, aby tady mohli učit.

� l

Jak dětem zpříjemnit letní prázdniny
Milí	čtenáři,	pro	letošní	rok	jsme	pro	vaše	děti	připravili	
hned	pět	příměstských	táborů.	Dejte	jim	vybrat,	jestli	by	
rády	hledaly	cestu	do	pohádky,	objevovaly	tajemství	přírody	
nebo	se	zúčastnily	napínavé	hry	ve	stylu	Dračího	doupěte.	
Máme	i	něco	pro	ty,	kteří	by	před	návratem	do	školy	
potřebovali	zopakovat	češtinu.	A	v	neposlední	řadě	se	
budeme	věnovat	i	rozvoji	a	nápravám	řeči.	

Petra�Kazdová,�DiS.
předsedkyně	školské	
rady	při	zŠzB
skolska.rada@zszb.cz
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Ve  čtvrtek 24. února 2022 jsme v  hotelu 
Academic představili naše práce před od-
bornou porotou, zástupci školy a  města 
Roztoky i před veřejností.

Sestříhali jsme videa o pamětnících, vy-
tvořili krátké prezentace, ve kterých jste se 
mohli setkat s dobovými fotografiemi, ani-
macemi, zvukovými nahrávkami, mluve-
ným projevem, a  dokonce i  někteří z  nás 
vytvořili plakáty nebo krátkou scénku ze 
života pamětníka.

V�ROZTOKÁCH�MŮŽETE�
POTKÁVAT:

n�pana Vojtěcha Balíka – pamětníka re-
voluce v  roce 1989, zakladatele OF v  Ná-
rodní knihovně 

n�paní Zlatici Dobošovou – malířku a re-
staurátorku, mimo jiné i  gotických fresek 
v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci

n�pana Jana Chytila – prvního porevo-
lučního starostu Roztok, dobrodruha 
a cestovatele 

n�paní Elen Chytilovou, která nám vy-
právěla, jak těžké bylo vychovávat děti jako 
samoživitelka v 80. letech

n�pana Martina Štiftera – porevolučního 
starostu Roztok, celoživotního skauta, kte-
rý pomohl obnovit skauting v Roztokách 

Složení autorských týmů, osobnosti, kte-
ré jsme oslovili, i  krátká videa si můžete 
prohlédnout na  webových stránkách: 
www.pribehynasichsousedu.cz

Co�nám�tento�projekt�přinesl?
Musím říct, že jako žákyni devátého roční-
ku mě opravdu bavila možnost pracovat 
v týmu a vyzkoušet si vytvoření vlastní re-
portáže.

Také jsem si díky naším rozhovorům 
uvědomila to, že si neumíme v dnešní době 

ani trochu představit, že bychom nemohli 
cestovat, otevřeně vyjadřovat své názory, 
svobodně se rozhodovat, s kým sympatizu-
jeme a s kým ne, nemusíme mít strach, že 
kvůli našemu přesvědčení nemůžeme tře-
ba studovat atd. 

Z historie se můžeme ponaučit a neopa-
kovat chyby, které se napravovaly hodně 
dlouho. Revoluce v  roce 1989 nám dala 
možnost změny a svobody. Není to samo-
zřejmost a my na to nesmíme zapomenout! 

V  kontextu současné situace a  dění 
na Ukrajině, invaze Ruska do této země, si 
o to více uvědomuji, jak křehká je hranice 
lidské svobody. Dělí nás jen pár kilometrů 
mezi slovenskou hranicí a místy, kde jsou 
lidé v nebezpečí války. Neumím, a ani ne-
chci, si představit, že během chvíle se něco 
změní i u nás.

Takže v mých očích jsou morální hodno-
ty, zdravé vztahy mezi lidmi a celosvětový 
mír prioritou, na které se chci v mém dal-
ším životě a studiu zaměřit.

� l

Aneta�Čapková,�
9.	B

Příběhy našich sousedů
„Příběhy	našich	sousedů“	je	vzdělávací	projekt	neziskové	
organizace	Post	Bellum,	kterého	se	účastnilo	5	týmů	z	naší	
roztocké	školy.	naším	úkolem	bylo	vyzpovídat	pamětníka	
a	zpracovat	o	něm	reportáž	či	dokument.

inzerce

Středočeské muzeum  
v Roztokách u Prahy, 
příspěvková organizace

Zámek č. 1

přijme 2 uklízečky

Požadujeme:

Spolehlivost, fyzickou zdatnost.

Nástup 20. 4. 2022

Platové podmínky dle mzdových tarifů.  
Úvazek 0,5.

Bližší informace na čísle  
233 029 019 nebo 728 044 449, 

p. Vágner,

e-mailová adresa:  
vagner@muzeum-roztoky.cz
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