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O předsevzetích, lidech a skřítcích
Už dávno mě přešla snaha dávat si do  nového roku jakákoli 
předsevzetí. Člověk si stokrát může namlouvat, že něco bude 
od 1. ledna dělat jinak, ale kdyby existovala statistika délky tr-
vání podobných pokusů, byla by myslím jednoznačná. V drti-
vé většině případů mají jepičí život, skoro všechna předsevzetí 
ztroskotají a nešťastník, který ve slabé chvilce podlehl chvály-
hodné, leč pošetilé snaze zbavit se nějaké neřesti nebo se na-
opak věnovat něčemu ušlechtilému a zdraví prospěšnému, vel-

mi rychle sklouzne do starých kolejí. A stejné je to s podobnými rozhodnutí kdykoli 
v roce, datum na konci roku má pouze symbolickou hodnotu a jenom se tváří důležitě.

Zajímavé je, že většina předsevzetí se týká toho, že překonáme nějakou vlastní 
negativní stránku. Přestaneme kouřit, pít, budeme cvičit, nebudeme klít, nebudeme 
se prát. Mnohem řidší jsou snahy posílit nějakou pozitivní vlastnost, začít konat 
dobro. Na světě je plno lidí, kteří jsou na tom hůř než já, a nemohou za to. Mohu jim 
nějak pomoci, něčím prospět?

Mezi svátky nemohla v programech téměř všech českých televizních stanic chybět 
pohádka Tři veteráni. Většinou asi víte, že je to filmové zpracování příběhu, který 
vložil Jan Werich do své kouzelné knihy Fimfárum. Veteráni jsou zde zpodobněním 
toho, jak si lidé nedovedou vážit vzácných darů, jež jim někdo bez jejich vlastního 
přičinění poskytl. V tomto případě tři skřítci. Trestem je odebrání všech darů a ná-
vrat do drsné reality. 

V  pohádce to shrnul skřítek zvaný Cigáro: „My se ptáme, kamarádíčkové, kolik 
lidí jste rozesmáli? He? A kolik dětí? He? No, my skřítkové jsme, naštěstí, trpěliví. 
Začneme s vámi znovu. Budeme s vámi smrtelnými začínat znovu a znovu, dokud se 
nenaučíte zacházet s kouzelnými dary, které jsme vám svěřili. Tak tedy po miliónpá-
té, znovu od začátku.“

Je to podivná vlastnost člověčí. Nevážíme si toho, že jsme zdraví, že netrpíme hla-
dy, že válečné konflikty známe jen ze zpráv, že se v zimě máme kde ohřát. Všechny 
tyhle výhody si uvědomíme, až když o ně přijdeme. A ještě z toho obvykle viníme 
kdekoho, jen ne sebe.

A napadá mě neodbytná otázka: co budeme dělat, až se skřítkové jednou opravdu 
naštvou? l

  Jaroslav Drda
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Zprávy po uzávěrce
Vážení	občané,	v	souvislosti	
s	demolicí	domů	čp.	55	bude	
do	18.	2.	několikrát	krátkodo-
bě	(vždy	od	10	do	14	hodin)	
uzavřen	jeden	jízdní	pruh	
v	Nádražní	ulici.	Doprava	bude	
řízena	kyvadlově.	Děkujeme	
za	pochopení.

Od	7.	2.	bude	v	ranní	špičce	
přidán	jeden	spoj	linky	č.	340.	
V	době	od	6.45	do	7.15	tak	po-
jede	autobus	do	Prahy	každých	
5–6	minut.	

Roztocká	římskokatolická	far-
nost	oznamuje,	že	od	neděle		
30.	ledna	2022	bude	po	dobu	
asi	dvou	měsíců	omezen	provoz	
ve	filiálním	kostele	Nanebevzetí		
P.	Marie	v	Úněticích,	a	to	z	dů-
vodu	rekonstrukčních	prací.	
Děkujeme	za	pochopení.
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Stalo se již malou tradicí, že na začátku kaž-
dého roku na tomto místě komentuji rozpo-
čet města. Stejně jako v loňském roce i letos 
je velmi obtížné odhadovat daňové příjmy, 
které tvoří základ našeho rozpočtu. Letos je 
to o to složitější, že ze známých důvodů za-
tím není schválen státní rozpočet. Nicméně 
jsme se snažili připravit plán příjmů a výda-
jů podle dostupných a předvídatelných in-
formací a podle potřeb našeho města.

Základní škola
Jistě víte, že v loňském roce se nám podaři-
lo s  pomocí bankovního úvěru dokončit 
výstavbu školní budovy Cihelna v Žalově. 
V  budoucnosti, a  doufáme že ne příliš 
vzdálené, ještě k této budově přistavíme tě-
locvičnu. Protože do  té doby nemůže být 
škola bez prostoru pro tělesnou výchovu, 
postavíme letos v areálu hřiště s nafukova-
cí halou a se zázemím. Bude to naše letošní 
největší investice v hodnotě 13 milionů ko-
run. Plochu, na které bude v budoucnu stát 
tělocvična, jsme dočasně pronajali pro klu-
ziště, které se těší velké oblibě.

U  všech školních budov provedeme v  le-
tošním roce energetický audit s cílem na-
lézt úspory, které jsou při současných ce-
nách energií nezbytné.

Silnice a chodníky
Nikdy nekončícím úkolem jsou rekon-
strukce komunikací. Letos se nám do této 
kapitoly podařilo vměstnat slibované ulice 
Hálkovu a Havlíčkovu. Nové chodníky plá-
nujeme v oblasti Vršek, Maxmiliánky, ná-
městí Jana Procházky a  v  Jungmannově 
ulici. Chtěli bychom dokončit stezku spo-
jující Tiché údolí s ulicí Nad Vinicemi jako 
nové pěší propojení dolních a  horních 
Roztok. 

Odpadové hospodářství
Cena za systém nakládání s odpady se pro 
občany města nezvyšuje, i když jsme sys-
tém rozšířili o svoz tříděného papírového 
a  plastového odpadu přímo od  domů. 
Tato nová služba je podle ohlasů vítána 
a stále se k ní připojují další majitelé ne-
movitostí.

Sociální oblast 
Posílili jsme částku určenou na  sociální 
podporu, protože se dá očekávat zvýšená 
potřebnost lidí, kteří se ocitli ve složité si-
tuaci kvůli zvyšování cen energií a krachu 
některých dodavatelů.

Podpora spolků
Také místní spolky, které se starají o  zá-
jmové, kulturní či sportovní vyžití našich 
občanů, se letos dočkají navýšení podpory 
na  svou činnost a  na  jednotlivé projekty. 
Doufejme, že letos ubude různých omeze-
ní, která v  roce 2021 podobnou činnost 
velmi zasáhla.

Závazné ukazatele městského rozpočtu 
na  letošní rok naleznete v  tabulkách 
na stranách 9 a 10 tohoto Odrazu.

� l

S přáním pevného zdraví

Vážení	spoluobčané,	nejdříve	mi	dovolte,	abych	vám	
v	prvním	letošním	čísle	Odrazu	popřál	co	nejúspěšnější	
a	nejklidnější	rok	2022.

Slovo starosty

Choroba zabránila v účasti paní Šášinkové 
a panu Hukovi, paní Kazdová a Dvořáková 
využily možnosti zúčastnit se online.

Vodné a stočné
Program čítal rovných dvacet bodů. Hned 
na  začátku čekala na  zastupitele proble-
matika, která se velmi dotýká všech obča-
nů, totiž cena vodného a stočného na rok 
2022. V souvislosti s všeobecným zdražo-
váním všeho nebylo překvapením, že 
i tyto položky se zvedly. Za kubík vody za-
platíme ve  vodném a  stočném 79,38 Kč 
včetně daně z přidané hodnoty. Proti roku 
2021 je to navýšení o  1,37 Kč. Nikdo sa-
mozřejmě nemá z  růstu cen radost, ale 
není to zase žádné drastické zdražení, ob-
zvláště ve srovnání s Prahou, kde je kubík 
za 108 Kč.

Zároveň byla schválena cena převzaté 
pitné vody a  vody předané k  čištění pro 

připojené obce a  výše pachtovného a  ob-
novujících oprav vodohospodářské infra-
struktury pro rok 2022.

Dále zastupitelstvo vzalo po kratší disku-
si na vědomí zprávu o činnosti městské po-
licie a  schválilo termíny svých zasedání 
v roce 2022.

O peníze jde vždycky
Poté přišly na  řadu záležitosti finanční. 
Nejprve vzalo zastupitelstvo na vědomí, že 
příjmy města nakonec nedopadly tak kata-
strofálně, jak se zdálo po jarní vlně epide-
mie, a schválilo poslední rozpočtová opat-
ření, kterými se čerpání rozpočtu srovnalo 
se skutečností. Daňové příjmy byly nako-
nec o  více než pět milionů vyšší. Naproti 
tomu jsme o půl milionu více museli vyna-
ložit na opravy v nebytovém hospodářství 
a o 250 000 Kč více nás kvůli zvýšení úro-
kových sazeb stály úroky z úvěru.

Hlavním bodem programu bylo schválení 
rozpočtu města na rok 2022. Píše se o něm 
podrobněji na jiném místě, proto se omezím 
jen na stručné konstatování, že byl schválen 
v celkové výši něco málo přes 186 milionů 
korun. Závaznými ukazateli jsou částky ur-
čené pro jednotlivé kapitoly rozpočtu, nic-
méně zastupitelé mají k dispozici i podrob-
nější členění na položky, aby bylo vidět, jak 
se k navrhovaným sumám dospělo. Ono je 
to vždycky tak trochu věštění z  křišťálové 
koule a letos to nebude jiné a lze očekávat, že 
rozpočet během roku dozná podle aktuální-
ho vývoje určitých změn.

Svých rozpočtů se dočkaly také všechny 
příspěvkové organizace města, jimiž jsou 
všechny školky, základní škola, základní 
umělecká škola a technické služby.

V rámci projednávání zápisu z finanční-
ho výboru došlo k  výměně jednoho jeho 
člena. Místo pana Tretiníka, který odstou-
pil z časových důvodů, zastupitelstvo zvoli-
lo pana Jiřího Haška (oba za ODS). Právě 
finanční výbor ze zákona kontroluje čerpá-
ní rozpočtu.

Zastupitelstvo naposledy v roce 2021
Poslední	zastupitelstvo	bouřlivého	roku	2021	se	konalo	
15.	prosince	a	navzdory	blížícím	se	Vánocům	mělo	zcela	
pracovní	charakter.

Jan Jakob
starosta	města	Roztoky
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Radní schválili rozpočtová opatření před-
ložená starostou města Janem Jakobem, 
a  to zejména navýšení příjmů za  vybrané 
poplatky za psy, příjmy z inzerce, příjmy ze 
škodní události, příjmy za  úhradu pokut 
od přestupkové komise či příjmy za nájem 
hrobových míst, finanční dar na Slavnosti 
levého a  pravého břehu či finanční dar 
na  obědy pro děti nemajetných rodičů. 
Radní zvedli ruku též pro navýšení výdajů, 
a to kvůli neblahému zdražení cen energií, 
jak v budovách úřadu, tak v nájemních by-
tech, souhlasili také s několika rozpočtový-
mi opatřeními, tj. přesuny prostředků 
v rámci kapitol rozpočtu roku 21. 

Radní souhlasili s provedením tzv. veřej-
nosprávní kontroly v  Technických služ-
bách Roztoky, standardní a každoročně se 
opakující akce, a  jmenovali dvoučlennou 
kontrolní skupinu ve  složení J. Drda 
a P. Poživilová. 

Přitakání se dočkalo i  finální znění do-

hody o  zhotovení přístřešku firmou Pohl. 
Odraz již informoval o tom, že v průběhu 
zimy bude tento dar městu, zhotovený dle 
návrhu arch. O. Smolíka firmou Pohl, in-
stalován na  místě dnešní zchátralé budky 
u přívozu. 

Místostarosta Tomáš Novotný předložil 
záměr rekonstrukce nebytových prostorů 
v Nádražní ulici (dnes je tam obecní archiv 
a sklad) a  jednoho z nebytových prostorů 
v Havlíčkově ulici (vedle Roztoče).

Poznámka: Cílem bude prostory upravit 
tak, aby v Havlíčkově ulici vznikla další or-
dinace, kterou pak město nabídne pediat-
rovi. Současní dětští lékaři zůstávají, ale 
upozornili vedení obce, že jejich kapacity 
se blíží k maximu, resp. že bude nutné po-
sílit roztockou pediatrii o  dalšího lékaře. 
Budeme se snažit, aby se to v roce 2022 po-
dařilo. 

Rada se na žádost vedení Středočeského 
muzea zabývala plánovanou finanční pod-

porou této instituce (v  obvyklých řádech 
několika desítek tisíc korun) a  vyslovila 
připravenost věnovat v  roce 2022 Středo-
českému muzeu dar v obdobné výši. 

Městská rada dále souhlasila s  textem 
smlouvy o  výpůjčce, která bude do  bu-
doucna zajištovat pořadatelům sportov-
ních a kulturních akcí osvobození od po-
platku za  zábor veřejného prostranství 
i s tím, že na víkendové pronájmy v období 
od  1. září do  30. září poskytne částku 
30 000 korun. 

V bloku sociální problematiky předlože-
ném paní radní Drdovou rada souhlasila 
s  několika úhradami obědů potřebným 
dětem a v jednom případě  zamítla poskyt-
nutí příspěvku občanovi na  jiný sociální 
účel. 

l

Svoz objemného a nebezpečného odpadu 
bude proveden ve  dnech 16. 4. a  8. 10. 
2022.

Svoz kompostovatelného odpadu bude 
proveden ve dnech 5. 3., 19. 3., 2. 4., 23. 4., 
14. 5., 28. 5., 11. 6., 25. 6., 16. 7., 6. 8., 27. 8., 
10. 9., 1. 10., 15. 10., 5. 11. a 19. 11. 2022.

Svoz železného šrotu proběhne v  termí-
nech:
n�Sběrná oblast č. 1:  11. 4. a 5. 9. 2022
n�Sběrná oblast č. 2:  25. 4. a 12. 9. 2022 

Ke shromažďování kovu (železného šro-
tu) lze využít chodník před nemovitostí, ze 
které kov pochází, a to nejdéle 1 den před 
vyhlášeným sběrným dnem.

Do sběrné oblasti č. 1 pro sběr kovu (že-
lezného šrotu) patří oblast od Hálkovy uli-
ce východně, tj. převážná část katastrální-
ho území Roztoky.

Do sběrné oblasti č. 2 pro sběr kovu (že-
lezného šrotu) patří oblast od Hálkovy uli-
ce západně, tj. celé katastrální území Žalov 
a nejzápadnější část k. ú. Roztoky.

STANOVENé	ZASTÁVKY	PRO	
MOBILNí	SBĚRY	KOMUNÁLNíCH	
ODPADů	S	ČASY

 1  Žalov
8.00–8.35 hod.
 2  Ul. U Školky – rozcestí na Žalov 
8.40–9.00 hod.

 3  Na Hurťáku – u trafostanice 
ve Smetanově ulici
9.05–9.40 hod.
 4  U Rybníčku – v ul. Smetanova
9.45–10.20 hod.
 5  Stanoviště kontejnerů u čp. 1036 
na Lidické ulici
10.25–11.00 hod.
 6  Ul. Nad Vinicemi 
11.05–11.40 hod.
 7  Před sokolovnou
11.45–12.20 hod.
 8  „Pepko“ – čp. 1379 
v Havlíčkově ulici
12.25–13.00 hod.
 9  Ul. Obránců míru – u paneláků 
13.05–13.40 hod.

Předvánoční městská rada

Harmonogram mobilních sběrů komunálních odpadů v roce 2022

Dne	13.	prosince	se	městská	rada	na	svém	posledním	
zasedání	v	roce	2021	probrala	dvanácti	předloženými	body.	

Přístřešek, změny 
vyhlášek a dotace
Zastupitelé schválili návrh dohody s  fir-
mou POHL CZ, a. s., o zhotovení přístřeš-
ku, který by měl nahradit nevzhlednou 
boudu u  přívozu. Následovaly změny 
obecně závazných vyhlášek o požívání al-
koholických nápojů na veřejnosti a o noč-
ním klidu. Změny byly vynuceny nálezem 
ústavního soudu, podle něhož nelze žádné 

výjimky udělovat ad hoc, všechny musejí 
být uvedeny přímo ve vyhlášce. To zname-
ná například, že když někdo bude chtít po-
řádat novou akci, která se protáhne přes 
začátek nočního klidu nebo se na ní bude 
čepovat pivo, bude se kvůli tomu muset 
měnit celá vyhláška. Při souběhu obou 
podmínek se budou schvalovat rovnou vy-
hlášky dvě. Ať to má váhu.

V závěru jednání zastupitelstvo schválilo 
dotace a granty na rok 2022 v hodnotě nad 

50 000 Kč, menší částky již dříve schválila 
rada města. Sdružení Roztoč byla ještě na-
výšena podpora na rok 2021 z peněz ušet-
řených za  akce, které se kvůli covidu ne-
mohly konat.

Posledním bodem jednání byly zápisy 
z  jednání rady, které zastupitelstvo vzalo 
na vědomí, a krátce po desáté hodině pan 
starosta zasedání s přáním klidných svátků 
ukončil.  l

Jaroslav Drda

 ➔

Tomáš Novotný
místostarosta
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Provozní doba sběrného dvora:
	 duben–říjen	 listopad–březen 

Pondělí:	 9.00–11.00	hod.		a		13.00–17.00	hod.	 9.00–11.00	hod.		a		13.00–16.00	hod.

Úterý:	 10.00–11.00	hod.		a		14.00–15.00	hod.	 10.00–11.00	hod.		a		14.00–15.00	hod.

Středa:	 9.00–11.00	hod.		a		13.00–19.00	hod.	 9.00–11.00	hod.		a		13.00–17.00	hod.

Čtvrtek:	 10.00–11.00	hod.		a		14.00–15.00	hod.	 10.00–11.00	hod.		a		14.00–15.00	hod.

Pátek:	 10.00–11.00	hod.		a		14.00–15.00	hod.	 10.00–11.00	hod.		a		14.00–15.00	hod.

Sobota:	 8.00–13.00	hod.	 8.00–13.00	hod.		
	 	 (každá	1.	a	3.	sobota	v	měsíci)

Neděle:	 zavřeno	 zavřeno

Sběrný	dvůr	není	otevřen	ve	dnech	státních	svátků.		 l

 10  Ul. Třebízského – u garáží
13.45–14.20 hod.
 11  Nad Čakovem – u ZUŠ 
14.25–15.00 hod.
 12  Na parkovišti před VÚAB
15.05–15.15 hod.
 13  U parkoviště „Koruna“ 
15.20–15.35 hod.
 14  Bytové domy Solníky I 
15.40–15.55 hod.
 15  Na Panenské I – u vjezdu do areálu 
16.00–16.15 hod.
 16  Na Panenské II 
16.20–16.35 hod.
 17  Jantarová
16.40–16.55 hod.
 18  Ul. Lederova
17.00–17.15 hod.

Anketní otázky:
 1.  Jak vnímáte pocit bezpečí ve vašem městě?
☐ Cítím se bezpečně
☐ Necítím se bezpečně (V jakém smyslu? Kde? Kdy?)
☐ Nemám na tuto otázku názor

 2.   Jste informovaní o prostranstvích monitorovaných kame-
rami městského kamerového systému (dále jen MKS)? 
Víte, že jsou nainstalované a kde?

☐ Ano
☐ Ne
☐ Tyto informace nemám

 3.   Podporujete záměr rozšíření MKS?
☐ Ano
☐ Ne
☐ Nemám na tuto otázku názor

 4.   Hodnotíte MKS jako nástroj pro posílení bezpečnosti 
ve městě?

☐ Ano
☐ Ne
☐ Nevím

 5.   Přáli byste si rozšíření MKS i do okolí vašeho bydliště (sa-
mozřejmě za dodržení práva na soukromí)?

☐ Ano
☐ Ne
☐ Nemám na tuto otázku názor

 6.   Co by, podle vás, dopomohlo ke zlepšení bezpečnostní si-
tuace ve městě?

     ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………

 7.   Co vás z hlediska bezpečnosti tíží ve městě nejvíce?
     ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

 8.   Které skupiny se, podle vás, dopouštějí protiprávního jed-
nání nejčastěji? 

☐ Děti
☐ Mládež
☐ Dospělí

 9.   Která místa jsou, podle vás, nejrizikovější ve městě?
     ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Vyplněný formulář vystřihněte a  hoďte do  schránky na  MÚ 
nebo odevzdejte na podatelně MÚ.

Anketu také můžete vyplnit on-line formou, odkaz naleznete 
v aktualitách na stránkách města. Děkujeme vám za čas, který jste 
vyplnění dotazníku věnovali. 

Na vaše ohlasy čekáme do 15. 2. 2022. S výsledky ankety vás 
seznámíme v některém z příštích vydání Odrazu.

� l

Vladimíra Drdová
radní	pro	školství	a	sociální	věci

Anketa o bezpečnosti ve městě
Vážení	spoluobčané,	dovolujeme	si	vás	v	rámci	prevence	kriminality	požádat	o	spolupráci	k	získání	poznatků	o	tom,	jak	
se	cítíte	v	našem	městě	bezpečně,	jaký	máte	názor	na	kamerový	systém,	riziková	místa	ve	městě	a	skupiny	obyvatel,	
které	se	dopouštějí	protiprávních	přestupků.

#
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n�2. 12. oznámeno poškození zadního 
okna vozidla tov. zn. VW Passat, zaparko-
vaného u restaurace Na Vrškách v Lidické 
ulici – šetřeno jako podezření z přestupku 
proti majetku;
n�3. 12. oznámeno, že po komunikaci silni-
ce II/242 od  křižovatky U  Váhy směrem 
na  Roztoky jede vozidlo tov. zn. Peugeot, 
které kličkuje po silnici, a je podezření, že 
řidič je pod vlivem alkoholu – hlídkou MP 
Roztoky bylo vozidlo zastaveno, alkohol 
u  řidiče nezjištěn, bylo pojato podezření, 
že řidič vozidla má zdravotní indispozici, 
a proto byla přivolána rychlá zdravotnická 
pomoc, tato zjistila diabetickou indispozici 
a řidiče převezla k ošetření do nemocnice 
Motol;
n�6. 12. oznámen nález horského jízdního 
kola zn. Superior XC825 opřeného o  za-
hrádku občerstvení MOS v  ulici Masary-
kova – zjištěn majitel, kterému bylo naleze-
né jízdní kolo předáno, majitel by touto 
cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci;
n�6. 12. oznámen volně pobíhající opuště-
ný pes v ulici Jungmannova – pes rasy kří-
ženec jezevčíka odchycen, téhož dne zjiš-
těn majitel tohoto psa, kterému byl pes 
vydán v  pořádku, majitel odmítal vyřešit 
věc podezření z přestupku v příkazním ří-
zení na  místě, a  proto bude přestupek 
oznámen příslušnému správnímu orgánu 
k projednání;
n�7. 12. ve  schránce důvěry MP Roztoky 
nalezena Lítačka – uložena na MP Roztoky 
jako nález, zjištěna majitelka, které byla 
následujícího dne předána, majitelka by 
touto cestou chtěla poděkovat poctivému 
nálezci; 
n�8. 12. ve  schránce důvěry MP Roztoky 
nalezena černá koženková peněženka s ob-
sahem dokladů a platebních karet – peně-
ženka uložena na MP Roztoky jako nález, 
zjištěn majitel, kterému byla nalezená pe-
něženka předána, majitel by touto cestou 
chtěl poděkovat poctivému nálezci;  
n�12. 12. oznámena cestou PČR žádost 
o prověření oznámení, že v ulici Bronzová 
se nachází vozidlo přepravní společnosti 
BOLT a podnapilá pasažérka odmítá toto 
vozidlo opustit – spící pasažérka hlídkou 
MP Roztoky probuzena, dle předloženého 
dokladu totožnosti bylo zjištěno, že žena 
sice bydlí v ulici Bronzová, ale na Praze 5 
ve  Stodůlkách, což byl i  důvod, proč ne-
chtěla opustit vozidlo, nové informace sdě-
leny řidiči vozidla přepravní společnosti 
BOLT a  tento poté dopravil pasažérku 
na správnou adresu; 

n�12. 12. oznámena krádež bundy v  pro-
dejně Tesco s tím, že podezřelá osoba byla 
zadržena pracovníky prodejny – na místě 
zjištěno, že podezřelá osoba si v sekci pro-
deje textilu na sebe vzala zimní bundu, při 
procházení bezpečnostním rámem tento 
začal houkat, kvalifikováno a šetřeno jako 
podezření z přestupku proti majetku a po-
dezření z tohoto přestupku bude oznáme-
no příslušnému správnímu orgánu k pro-
jednání;
n�13. 12. oznámeno poškození informační 
vývěsní tabule vedle autobusové zastávky 
na  Levém Hradci v  ulici Levohradecká – 
na místě provedeno šetření, pořízena foto-
dokumentace, kvalifikováno jako podezře-
ní z přestupku proti majetku;
n�14. 12. v rámci hlídkové činnosti zjištěno 
znečištění komunikace ulice Alšova kusy 
vypadlé hlíny – na místě provedeným šet-
řením zjištěno, že znečištění pochází ze 
sousední stavby, na místě projednáno s od-
povědným dělníkem, zjednána náprava 
a  nepořádek uklizen, přestupek vyřešen 
na místě domluvou;
n�16. 12. v rámci hlídkové činnosti na okra-
ji ulice Zahradní nalezeno dlouhodobě od-
stavené a  neprovozované vozidlo tov. zn. 
BMW, modrá metalíza, které je technicky 
nezpůsobilé provozu na pozemních komu-
nikacích – na  místě pořízena fotodoku-
mentace, byl zjištěn provozovatel vozidla, 
na vozidlo vylepena výzva na zjednání ná-
pravy a odstranění vozidla z pozemní ko-
munikace, provozovateli vozidla zaslána 
taktéž tato výzva, oznámeno Silničně 
správnímu úřadu při MÚ Roztoky;
n�17. 12. v rámci hlídkové činnosti nalezen 
v ulici Přílepská ztracený průkaz pojištěn-
ce zdravotní pojišťovny – průkaz uložen 
na  MP Roztoky, v  následujících dnech 
bude zaslán příslušné zdravotní pojišťovně; 
n�17. 12. v rámci hlídkové činnosti naleze-
no v  ulici Přemyslovská osvědčení o  re-
gistraci vozidla – provedenou lustrací 
v evidenci vozidel zjištěn provozovatel, pro-
vozovatel vyrozuměn cestou MP Praha 4, 
dostavil se na MP Roztoky v následujících 
dnech a nalezené osvědčení o registraci vo-
zidla mu bylo předáno;
n�17. 12. ve schránce důvěry nalezena pe-
něženka s obsahem drobných mincí – na-
lezená peněženka uložena na MP Roztoky;
n�18. 12. oznámeno vloupání do  domu 
v ulici Zaorálkova – dosud nezjištěný pa-
chatel vnikl do  objektu domu po  rozbití 
balkonových dveří v  zadní části objektu, 
uvnitř objektu odcizil šperky, věc podezře-

ní z trestného činu krádeže vloupáním pře-
dána PČR Libčice;
n�19. 12. ve večerních hodinách oznámeno, 
že dvě osoby sprejují na zeď objektu domu 
v  ulici Havlíčkova – podezřelé osoby se 
na místě již nenacházely, provedeno místní 
pátrání dle získaného popisu podezřelé 
osoby, podezřelá osoba kontrolována, v je-
jím batohu nalezeny spreje, osoba měla 
i  ruce od  barvy, předána policistům PČR 
Libčice jako osoba podezřelá z  trestného 
činu sprejerství; 
n�20. 12. oznámen nález Lítačky v  ulici 
Obránců míru s  tím, že oznamovatelka ji 
donesla na MP Roztoky – Lítačka uložena 
na  MP Roztoky, zjištěna majitelka, které 
byla předána, majitelka by touto cestou 
chtěla poděkovat poctivému nálezci;
n�20. 12. 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�20. 12. oznámeno, že na  křižovatce ulic 
Na  Vyhlídce a  Puchmajerova se otáčí ka-
mion a při couvání porazil oplocení novo-
stavby domu – na  místě ztotožněn řidič 
kamionu – cizí státní příslušník, který  za-
bloudil, alkohol nezjištěn,  vyrozuměn ma-
jitel novostavby, na místo přivoláni policis-
té skupiny dopravních nehod, kteří si 
událost převzali;
n�21. 12. ve schránce důvěry MP Roztoky 
nalezena finanční hotovost se vzkazem, že 
byla nalezena v ulici Smetanova – nalezená 
bankovka uložena na MP Roztoky, zveřej-
něno na webových stránkách MP Roztoky 
a Facebooku – skupina Roztoky; 
n�21. 12. v  pozdních nočních hodinách 
oznámeno rušení nočního klidu hlasitou 
hudbou z  jednoho z  pokojů na  ubytovně 
Renova – zjednána náprava, hudba vypnu-
ta, přestupek proti veřejnému pořádku vy-
řešen na místě domluvou;
n�22. 12. oznámen nález kapsičky na zavě-
šení na krk s obsahem osobních dokladů, 
finanční hotovosti a platebních karet před 
budovou ČD v Nádražní ulici v Roztokách 
– v následujících dnech se majitelka dosta-
vila na MP Roztoky a nalezené věci jí byly 
předány, majitelka by touto cestou chtěla 
poděkovat poctivému nálezci;
n�27. 12. nález SHELL Card vydané firmě 
Ericsson, spol. s.r.o., ve  schránce důvěry 
MP Roztoky – karta téhož dne zaslána fir-
mě Ericsson, spol. s.r.o., zástupce této fir-
my by chtěl touto cestou poděkovat pocti-
vému nálezci;

Z deníku Městské policie Roztoky
V	této	rubrice	bychom	rádi	občany	Roztok	informovali	o	činnosti	Městské	policie	Roztoky,	a	to	za	období	
od	2.	12.	2021	do	5.	1.	2022:	
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n�27. 12. oznámeno ujetí od  BČS MOL 
v Přílepské ulici bez zaplacení částky za na-
tankované palivo, ke kterému došlo tři dny 
před oznámením, kdy řidič vozidla Cit-
roën natankoval do palivové nádrže tohoto 
vozidla palivo v  hodnotě 500 Kč a  odjel 
od BČS, aniž by uhradil částku za natanko-
vané palivo – zjištěna r. z. vozidla, v  evi-
denci vozidel zjištěn provozovatel tohoto 
vozidla a tento vyzván k podání vysvětlení, 
kvalifikováno a  šetřeno jako podezření 
z přestupku proti majetku;
n�27. 12. nález Lítačky ve schránce důvěry 
MP Roztoky – téhož dne zaslána vydavate-
li této karty, firmě ICT; 
n�27. 12. ve večerních hodinách oznámen 
nález platební karty Poštovní spořitelny 
v ulici Nádražní – nalezená platební karta 
uložena na MP Roztoky jako nález, v násle-
dujících dnech nalezená karta zaslána pří-
slušnému bankovnímu ústavu, tj. ČSOB;
n�27. 12. ve večerních hodinách oznámena 
krádež zboží v  prodejně Tesco v  Lidické 
ulici s tím, že podezřelá osoba byla zadrže-
na pracovníky prodejny – podezřelá osoba 
si v prostoru prodejny oblékla v oddělení 
textilu na  sebe teplákové kalhoty a prošla 
přes pokladny, aniž by zboží uhradila, 
u  pokladen prodejny byla zadržena pra-
covníky prodejny, zjištěna totožnost pode-
zřelé osoby, ke krádeži se podezřelá osoba 
nedoznala, provedenou lustrací cestou 
PČR bylo zjištěno, že osoba je podezřelá 
z přečinu krádeže, neboť byla v posledních 
třech letech odsouzena za přečin krádeže, 
na místo přivolána hlídka PČR Libčice;
n�28. 12. oznámena žádost PČR Libčice  
o prověření oznámení o dvou volně pobí-
hajících psech rasy rotvajler v obci Únětice, 
kteří měli na pozemku domu v ulici Tiché 
údolí v obci Únětice zakousnout majitelce 
domu drůbež – v  době příjezdu hlídky 
na místo se psi na pozemku již nenacháze-
li, v  ohradě bylo nalezeno celkem 5 mrt-
vých slepic a dle poškozené další 3 zmizely, 
bylo provedeno pátrání po  uvedených 
psech s negativním výsledkem;
n�29. 12. v ranních hodinách oznámeno, že 
hledaní psi (rasa rotvajler), kteří předcho-
zího dne zakousli v obci  Únětice slepice, se 
nacházejí na pozemku domu ulice Pivovar-
ská v obci Únětice – hlídka na místo, pro-
veden odchyt psů, psi umístěni do  kotce 
u  OÚ Únětice, zjištěn majitel psů, kteří 
utekli z pozemku domu na Praze 6 – Such-
dol, nalezení psi majiteli předáni, kvalifiko-
váno jako podezření z  přestupku, který 
bude oznámen příslušnému správnímu or-
gánu k projednání, na místě došlo k uhra-
zení škody způsobené oznamovatelce; 
n�29. 12. ve schránce důvěry při MP Rozto-
ky nalezen svazek dvou klíčů zn. FAB 

a DEZA – svazek klíčů uložen na MP Roz-
toky jako nález, zveřejněno na  webových 
stránkách MP Roztoky a Facebooku – sku-
pina Roztoky; 
n�29. 12. ve  schránce důvěry nalezen sva-
zek 2 ks klíčů zn. FAB na  látkové šňůrce 
červené barvy – ještě téhož dne zjištěna 
majitelka, nalezený svazek klíčů jí byl pře-
dán, majitelka by touto cestou chtěla podě-
kovat poctivému nálezci;
n�31. 12. v rámci hlídkové činnosti zjištěno 
posprejování opěrné zdi v serpentině – za-
dokumentováno, předáno PČR jako pode-
zření z přečinu sprejerství;
n�31. 12. oznámen volně pobíhající pes 
v ulici Zaorálkova – proveden odchyt psa, 
vyrozuměn majitel, který se téhož dne do-
stavil na MP Roztoky, kde mu byl pes pře-
dán v pořádku, volné pobíhání psa kvalifi-
kováno jako přestupek a na místě vyřešeno 
domluvou;
n�31. 12. ve večerních hodinách oznámeno, 
že matka oznamovatele, umístěná v  DPS 
v  Roztokách, měla údajně upadnout a  ne-
dokáže se zvednout, on jí nemůže bohužel 
nijak pomoct, jelikož je mimo Roztoky – 
hlídka na  místo, otevřen byt a  obyvatelka 
bytu nalezena na podlaze, při vědomí, uved-
la, že na podlaze už leží druhý den, že spad-
la z postele a narazila si páteř, vůbec necítí 
nohy a má i naraženou ruku, na místo ihned 
přivolána RZS, která jmenovanou po kont-
role převezla na traumatologii FN Motol;
n�1. 1. 22 v nočních hodinách oznámeno, 
že po ulici Masarykova se pohybuje nezná-
má osoba, která řve na celou ulici a kopá 
do vozidel – hlídka na místo, zkontrolová-
na celá ulice, kdy u jednoho z domů spatře-
na podezřelá osoba odpovídající popisu, 
tato uvedla, že řvala kvůli tomu, že ztratila 
telefon a má z toho depku, do vozidel prý 
nekopala, nezjištěno poškození některého 
vozidla; 
n�1. 1. 22 v nočních hodinách oznámen ná-
lez 2 ks mobilních telefonů, které donesl 
oznamovatel na MP Roztoky a které nalezl 
na  prostranství u  dětského hřiště v  ulici 
Masarykova – v průběhu dne zjištěn maji-
tel, tomu byly nalezené mobilní telefony 
předány;  
n�1. 1. 22 v  rámci hlídkové služby byl 
v nočních hodinách zjištěn na louce u DPS, 
nám. 5. května, oheň, kdy zde hořely zbyt-
ky zábavní pyrotechniky – oheň na místě 
uhašen hlídkou MP Roztoky;
n�1. 1. 22 v brzkých ranních hodinách ces-
tou PČR oznámena žádost o asistenci RZS 
v ulici Přemyslovská, kde by se měla nachá-
zet zraněná osoba s poraněním v obličeji – 
na místě zjištěno, že dva muži byli bezdů-
vodně napadeni neznámou ženou, zjištěna 
její totožnost, podezřelou osobu zadržela 

hlídka PČR Libčice, jedna z osob vzhledem 
ke stavu zranění – poranění hlavy a krku, 
převezena na traumatologii FN Motol;
n�3. 1. 22 oznámeno posprejování plecho-
vého kontejneru na přepravu zboží na kon-
tejnerovém seřadišti v  ulici Za  potokem 
v k. o. Roztoky – hlídka na místo, na místě 
zjištěn stejný tag (nápis) jako na opěrné zdi 
v serpentině ze dne 31. 12., na místě poří-
zeno foto, přivolána hlídka PČR Libčice, 
která si na  místě věc převzala jako pode-
zření z  přečinu sprejerství, provedeným 
šetřením byly zjištěny poznatky k podezře-
lým osobám a dle místní a osobní znalosti 
byly tyto osoby ustanoveny, poznatek pře-
dán PČR Libčice k jejich dalšímu využití;
n�3. 1. 22 oznámeno cestou PČR Libčice, že 
v ulici Rýznerova leží na zemi na komuni-
kaci podnapilá osoba – podnapilá osoba 
vzbuzena, zjištěna její totožnost a  osoba 
vykázána z místa, přestupek proti veřejné-
mu pořádku vyřešen na místě domluvou;
n�5. 1. 22 oznámeno ujetí od  BČS MOL 
v Přílepské ulici z předchozího dne, kdy ři-
dič vozidla tov. zn. Citroën Jumper natan-
koval do  palivové nádrže vozidla naftu 
a odjel od BČS, aniž by zaplatil za natanko-
vané palivo – dle kamerového záznamu 
zjištěna r. z. vozidla, provedenou lustrací 
v evidenci vozidel zjištěn provozovatel vo-
zidla, tento cestou OP Velké Přílepy vyro-
zuměn, následně se dostavil na BČS a dluž-
nou částku uhradil, vytěžením odpovědné 
osoby bylo zjištěno, že k neuhrazení došlo 
omylem, nikoli úmyslným jednáním;
n�5. 1. 22 oznámeno narušení občanského 
soužití mezi sousedy ve společných prosto-
rách vícepodlažního bytového domu v uli-
ci Masarykova – kvalifikováno a  šetřeno 
jako podezření z  přestupku proti občan-
skému soužití;
n�5. 1. 22 oznámen nález OP na křižovatce 
ulic Přemyslovská a Přílepská, který ozna-
movatel donesl na MP Roztoky – zjištěna 
majitelka, které byl OP předán, majitelka 
by touto cestou chtěla poděkovat poctivé-
mu nálezci.
 

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

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

Petr Vevera
ved.	str.	MP	Roztoky
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ROZPOčeT měSTA NA ROk 2022 – PříJmy
NÁZEV ROZPOČET	2022 POZNÁMKA

Daň	z	příjmů	fyzických	osob	placená	plátci 21	745	552,00	Kč

Daň	z	příjmů	fyzických	osob	placená	poplatníky 917	370,00	Kč

Daň	z	příjmů	fyzických	osob	vybíraná	srážkou 3	608	322,00	Kč

Daň	z	příjmů	právnických	osob 26	970	678,00	Kč

Daň	z	příjmů	právnických	osob	za	obce 5	200	000,00	Kč

Daň	z	přidané	hodnoty 75	591	288,00	Kč

Odvody	za	odnětí	půdy	ze	zemědělského	půdního	
fondu 20	000,00	Kč

Poplatek	za	provoz	systému	shromažďování,	
sběru,	přepravy,	třídění,	využívání	a	odstraňování	
komunálních	odpadů

6	060	000,00	Kč

Poplatek	ze	psů 460	000,00	Kč

Poplatek	z	pobytu 20	000,00	Kč

Poplatek	za	užívání	veřejného	prostranství 200	000,00	Kč pronájmy	tržních	míst,	zábory

Správní	poplatky 400	000,00	Kč trvalé	pobyty,	svatby,	změny	příjmení,	
ověřování,	stavební	poplatky

Daň	z	hazardních	her 800	000,00	Kč

Daň	z	nemovitých	věcí 3	100	000,00	Kč

Neinvestiční	přijaté	transfery	ze	státního	rozpočtu	 7	732	000,00	Kč příspěvek	na	státní	správu

Neinvestiční	přijaté	transfery	od	obcí 1	030	000,00	Kč příspěvek	Únětice	na	MP,	přestupky	30,	
náklady	na	žáky	850,	hasiči	30

Neinvestiční	přijaté	transfery	od	krajů 920	000,00	Kč dotace	pečovatelská	služba

Podpora	ostatních	produkčních	činností 25	000,00	Kč

Pitná	voda 4	728	680,00	Kč

Odvádění	a	čištění	odpadních	vod	a	nakládání	s	kaly 7	890	410,00	Kč

Odvádění	a	čištění	odpadních	vod	jinde	nezařazené 1	034	550,00	Kč

Činnosti	knihovnické 38	000,00	Kč

Zachování	a	obnova	kulturních	památek 50	000,00	Kč vstupné,	tržby	z	prodeje	předmětů

Ostatní	záležitosti	sdělovacích	prostředků 200	000,00	Kč inzerce	Odraz

Ostatní	záležitosti	kultury,	církví	a	sdělovacích	
prostředků 40	000,00	Kč vstupné	L+P	břeh

Bytové	hospodářství 3	811	000,00	Kč pronájmy	městských	bytů

Nebytové	hospodářství 721	000,00	Kč pronájmy	nebytových	prostor

Veřejné	osvětlení 65	000,00	Kč

Pohřebnictví 216	100,00	Kč

Komunální	služby	a	územní	rozvoj	jinde	nezařazené 5	200	000,00	Kč

Sběr	a	svoz	komunálních	odpadů 1	600	000,00	Kč

Osobní	asistence,	pečovatelská	služba	a	podpora	
samostatného	bydlení 880	000,00	Kč

Bezpečnost	a	veřejný	pořádek 140	000,00	Kč pokuty	MP

Činnost	místní	správy 130	000,00	Kč

Obecné	příjmy	a	výdaje	z	finančních	operací 20	000,00	Kč příjmy	z	úroků	(část)

Příjmy	z	úroků	(část) 20	000,00	Kč

181	564	950,00	Kč

Dlouhodobé	příjaté	úvěrové	prostředky 0,00	Kč úvěr

Uhrazené	splátky	dlouhodobých	přijatých	
prostředků -14	476	965,60	Kč splátky	úvěrů	ZŠ	+	pozemky

Změna	stavu	krátkodobých	prostředků	
na	bankovních	účtech 19	000	000,00	Kč zůstatek	na	účtech

CELKEM 186	087	984,40	Kč
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INFORMACE Z RADNICE

ROZPOčeT měSTA NA ROk 2022 – VýDAJe
PARAgRAF																	 NÁZEV ROZPOČET	2022 POZNÁMKA

2212 Silnice 10	044	000,00	Kč
chodníky	–	nám.	J.	Procházky,	Vrška,	Maxmilianka,	
Jungmannova,	U	Zastávky	–	úprava	lávek,	Stezka	Tiché	
údolí	2.	etapa;	silnice	Hálkova,	Havlíčkova	

2221 Provoz	veřejné	silniční	dopravy 3	200	000,00	Kč posílení	spojů	ve	špičkách

2310 Pitná	voda 3	810	000,00	Kč obnovující	opravy,	projekty,	vodovod	Havlíčkova,	Hálkova,	
rekonstrukce	šachty	fontána,	Tiché	údolí	voda	

2321 Odvádění	a	čištění	odpadních	vod	a	nakládání	
s	kaly 1	820	000,00	Kč usazovací	šachta	ČSOV	Žalov,	obnovující	opravy,	Projekt	

Za	Cihelnou	II,	kanalizace	Hálkova,	žumpy

2329 Odvádění	a	čištění	odpadních	vod	jinde	
nezařazené 1	780	000,00	Kč pojištění	ČOV,	čerpadla	Pod	Řivnáčem,	dmychadlo	MČOV,	

podíl	města	na	Nádrž	A109,	Nádrž	UN	2,	potrubí	UN	1+2

3111 Mateřské	školy 8	506	000,00	Kč provozní	příspěvky	MŠ

3113 Základní	školy 40	915	800,00	Kč
provozní	příspěvek,	projektové	práce	podchycení	
základů,	Žaluzie	Žalov,	nafukovací	hala,	výdejové	okénko	
Zaorálkova,	energetický	audit

3231 Základní	umělecké	školy 809	000,00	Kč provozní	příspěvek

3314 Činnosti	knihovnické 2	834	500,00	Kč

3319 Ostatní	záležitosti	kultury 79	000,00	Kč

3322 Zachování	a	obnova	kulturních	památek 112	000,00	Kč průvodcovská	služba,	nákup	služeb

3349 Ostatní	záležitosti	sdělovacích	prostředků 528	000,00	Kč Odraz

3392 Zájmová	činnost	v	kultuře 2	300	000,00	Kč kultura	a	granty

3399 Ostatní	záležitosti	kultury,	církví	a	sdělovacích	
prostředků 980	000,00	Kč

Slavnosti	L+P	břeh,	vítání	občánků,	senioři,	zlaté	svatby,	
den	dětí,	den	seniorů,	pietní	akce,	vánoční	strom,	
upomínkové	předměty	pro	poslední	třídy	MŠ

3421 Využití	volného	času	dětí	a	mládeže 1	237	000,00	Kč dětská	hřiště	–	opravy,	údržba,	revize,	herní	prvky,	správci

3429 Ostatní	zájmová	činnost	a	rekreace 91	000,00	Kč Klub	seniorů

3612 Bytové	hospodářství 7	341	000,00	Kč zálohy	SVJ,	revizní	činnosti,	opravy	a	udržování,	DPS,	
rekonstrukce

3613 Nebytové	hospodářství 2	980	800,00	Kč
drobné	opravy	nebytových	domů,	MÚ	ošetření	krovu,	
rekonstrukce	kotelna,	montáž	EZS,	rekonstrukce	prostor	
pro	lékaře,revizní	činnosti,	správcovství

3631 Veřejné	osvětlení 1	100	000,00	Kč VO	Tiché	údolí,	pasport	VO	

3632 Pohřebnictví 175	000,00	Kč opravy	a	udržování	hřbitova,	sociální	pohřby

3639 Komunální	služby	a	územní	rozvoj	jinde	
nezařazené 24	353	000,00	Kč Technické	služby,	projektové	dokumentace	–	okružní	

křižovatky,	cyklostezky

3721 Sběr	a	svoz	nebezpečných	odpadů 170	000,00	Kč nákup	služeb

3722 Sběr	a	svoz	komunálních	odpadů 5	717	000,00	Kč svozy	komunálního	odpadu,	papíru	a	plastů,	oplocení	
sběrného	místa	

3741 Ochrana	druhů	a	stanovišť 29	000,00	Kč odchyty,	krmivo,	veterinář

3745 Péče	o	vzhled	obcí	a	veřejnou	zeleň 2	560	000,00	Kč smluvní	údržba	zeleně,	materiál,	dosadba,	lavičky	

3799 Ostatní	ekologické	záležitosti 20	000,00	Kč deratizace	a	dezinsekce

4341 Sociální	pomoc	osobám	v	hmotné	nouzi	
a	občanům	sociálně	nepřizpůsobivým 475	000,00	Kč poskytování	fin.	příspěvku	jednotlivcům	na	základě	žádostí,	

doprava	pro	seniory

4351 Osobní	asistence,	pečovatelská	služba	
a	podpora	samostatného	bydlení 2	155	500,00	Kč pečovatelská	služba

5213 Krizová	opatření 100	000,00	Kč rezerva	na	krizová	opatření

5311 Bezpečnost	a	veřejný	pořádek 8	515	000,00	Kč městská	policie,	kamery

5512 Požární	ochrana	–	dobrovolná	část 1	020	000,00	Kč vybavení,	pohonné	hmoty,	školení,	opravy	automobilů

6112 Zastupitelstva	obcí 3	450	000,00	Kč osobní	výdaje

6171 Činnost	místní	správy 34	676	984,40	Kč
mzdové	náklady,	chod	a	vybavení	úřadu,	pojištění,	nákup	
služeb,	školení,	programové	vybavení,	opravy	a	údržba,	
nespecifikované	rezervy	rozpočtu

6310 Obecné	příjmy	a	výdaje	z	finančních	operací 4	600	000,00	Kč úroky	úvěr

6310 Úroky	vlastní 4	500	000,00	Kč úroky	úvěr,	služby	peněžních	ústavů

6399 Ostatní	finanční	operace 6	950	000,00	Kč

6399 Platby	daní	a	poplatků	státnímu	rozpočtu 1	750	000,00	Kč DPH

6399 Platby	daní	a	poplatků	krajům,	obcím	a	státním	
fondům 5	200	000,00	Kč daň	z	příjmu	obce

CELKEM 186	087	984,40	Kč
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HISTORIE

 ➔

400 let – v  květnu roku 1622 byl (v  Če-
chách) zveřejněn dekret císaře Ferdinan-
da II., kterým byl vyhlášen tzv. generální 
pardon pro účastníky stavovského povstá-
ní, pokud uznali ve  lhůtě 6 týdnů (!) svá 
provinění a  nebyli náhodou již mrtvi či 
v exilu…

Nešlo o akt křesťanské shovívavosti a od-
puštění, ale o nástroj, jak zdánlivě právně 
čistě zkonfiskovat majetek rebelů, kteří se 
dopustili hrdelního zločinu velezrady vůči 
panovníkovi. Svým pokáním si sice za-
chránili hlavu, ne však svůj rodový maje-
tek. Z  celkového počtu 725 postižených 
z  vyšší i  nižší šlechty a  měšťanstva byl 
ve  čtvrtině případů majetek konfiskován 
úplně, ve většině případů částečně, případ-
ně šlo o  nucený prodej za  nevýhodnou 
cenu. Úplně propadl majetek velmožů 
uprchlých do ciziny.

Vzhledem k řízenému „zlehčování min-
ce“ a vysoké inflaci byly finanční náhrady 
za zabavený majetek výrazně znehodnoce-
ny. Situace dospěla až do státního bankrotu 
v roce 1623.

Největšími vítězi této „velké privatizace“ 
byli Albrecht z  Valdštejna, který v  sever-
ních Čechách soustředil obrovský majetek 
a vytvořil svůj stát ve státě, a předseda kon-
fiskační komise Karel I. z  Lichtenštejnu, 
jenž za ním mnoho nezaostal (v roce 1623 
zakoupil i Roztoky).

V roce 1622 také císař předal, i přes ne-
souhlas pražského arcibiskupa Harracha, 
do rukou jezuitů pražskou univerzitu.

•
200 let – 20. července 1822 se narodil „otec 
genetiky“, augustinián Johann Gregor 
Mendel (1822–1884). Jeho rodným jazy-
kem nebyla čeština, byl Moravan jazyka 
německého, ale to v jeho době nebylo pod-
statné, kromě toho češtinu ovládal... Jeho 
desetiletá trpělivá, mravenčí práce s kříže-
ním hrachu ho přivedla k objevu zákoni-
tostí dědičnosti. Svůj objev navíc dokázal 
vyjádřit exaktním způsobem prostřednic-
tvím matematického modelu.

Svůj výzkum ukončil v  roce 1868, kdy 
byl jmenován opatem kláštera ve  Starém 
Brně. V této funkci pak působil až do kon-
ce svého života. Své objevy dále nepopula-
rizoval, takže jejich uznání přišlo až po-
smrtně, počátkem 20. století.

V roce 2021 byly jeho tělesné pozůstatky 
exhumovány a  podrobeny vědeckému 
zkoumání.

•
100 let – 1. dubna zemřel ve  věku 34 let 
ve  vyhnanství na  portugalském ostrově 

Madeira poslední český král a rakouský cí-
sař Karel I. Habsbursko-Lotrinský.

Karel I. byl prohlášen v roce 2004 za bla-
hoslaveného, a to zejména za jeho (bohužel 
neúspěšnou) snahu ukončit jatka 1. světo-
vé války separátním mírem se státy Doho-
dy již v roce 1917. Snahu o separátní mír, 
která vyústila ve velkou blamáž (tzv. Sixto-
va aféra, podle bratra císařovny Sixta Bour-
bonského), zhatily zejména velmocenské 
ambice Francie, povzbuzené vstupem USA 
do války, a nezkrotný militarismus Němec-
ka. Důsledky této nešťastné akce byly pro 
Rakouské císařství i Karla osobně katastro-
fální. Den po  uzavření příměří (11. 11. 
1918) se vzdal rakouského trůnu a 13. 11. 
pak i uherského. Uchýlil se do Švýcarska, 
ale nechal se přemluvit roajalisty k pokusu 
o převrat v Uhrách, načež byl donucen od-
jet na Madeiru, kde krátce nato zemřel.

•
80 let – válečný rok 1942 byl patrně nej-
temnějším z  temných, s  malou nadějí 
na konci tunelu.

 Po neúspěchu pod Moskvou se konsoli-
dovaný wehrmacht vrhl plnou silou do jar-
ní ofenzivy s  cílem dosáhnout Kavkazu, 
ropných polí u  Baku a  dobýt Stalingrad. 
Jeho úspěch byl na dosah, nálada v okupo-
vané Evropě byla depresivní. Velké boje se 
rozpoutaly i v Tichomoří, kde Japonci úto-
čili s  fanatickou silou a  nepoznanou kru-
tostí.

27. května – úspěšný atentát na zastupu-
jícího říšského protektora R. Heydricha, 
který předtím rozpoutal v protektorátu Če-
chy a Morava teror s cílem rozbít domácí 
odboj, což se mu do značné míry zdařilo. 
„Kat českého národa“ zemřel na následky 
zranění 4. června.

 Následovala bestiální odveta okupační 
moci, 10. června zkáza Lidic, 24. června 
Ležáků.

21. srpna začala bitva u Stalingradu, kte-
rá znamenala zlom v  průběhu 2. světové 
války.

Přeskupené síly Rudé armády na  pod-
zim uzavřely německou armádu v kleštích 

ve stalingradském kotli. Špatné zásobová-
ní, kdy němečtí vojáci snědli nejprve koně, 
posléze v nouzi i psy, kočky i ptactvo, vyús-
tilo, spolu s tvrdou ruskou zimou, v totální 
zkázu. Boj o Stalingrad zaplatilo 1,5 milio-
nu Němců, Rumunů a Italů životem nebo 
zajetím, v němž přežila v šílených podmín-
kách jen hrstka.

•
70 let – 20. listopadu 1952 začal poslední 
z  obludných vykonstruovaných politic-
kých monstrprocesů s  údajnými vlastiz-
rádci, protistátními živly a  přisluhovači 
imperialistických mocností.

Proces se „spikleneckým protistátním 
centrem v čele s Rudolfem Slánským“ skon-
čil po týdnu vynesením 11 rozsudků smrti 
oběšením a  dlouholetými tresty vězení, 
včetně 3 doživotí. Většina odsouzených, 
kteří všichni smyšlenou vinu doznali, byli 
bývalí vysocí představitelé státního aparátu 
(ministři a náměstci) a KSČ, včetně gene-
rálního tajemníka strany R. Slánského. Ně-
kteří z nich pomáhali po Únoru 48 roztočit 
kola nenávisti, která je nakonec také semle-
la (v rámci politického a justičního teroru 
bylo vyneseno 230 rozsudků smrti). Po-
slední slova Slánského prý byla: „Dostal 
jsem, co jsem zasloužil.“ Odsouzení doufa-
li v  prezidentskou milost, ale Klement 
Gottwald všechny rozsudky smrti svých 
bývalých přátel a  spolupracovníků pode-
psal. Proces měl i zřejmý antisemitský pod-
text, většina odsouzených byla židovského 
původu. Poprava se konala 3. prosince 
1952 na  Pankráci. Snad působením vyšší 
spravedlnosti „božích mlýnů“ (a alkoholu) 
je Gottwald přežil jen o tři měsíce.

V roce 1963 byly všichni odsouzení re-
habilitováni – ovšem tajně. Rehabilitace 
byly zveřejněny až v roce 1968.

•
60 let – 11. října začal za účasti 2 500 bisku-
pů z 133 zemí II. vatikánský koncil, revo-
luční předěl v novodobé historii římskoka-
tolické církve. Koncil inicioval papež  
Jan XXIII., jeho završení se však nedožil. 
Koncil dokončil jeho nástupce, papež Pa-
vel VI. Největším přínosem koncilu byl 
dokument o  církvi v  současném světě, 
o úloze laiků v církvi a o náboženské svo-
bodě. Také znamenal impulz k ekumenic-
ké spolupráci všech křesťanských církví 
a odmítnutí obřadného katolického trium-
falismu.  Nejviditelnějším důsledkem byla 
liturgická reforma, která znamenala nahra-
zení latiny při mši sv. národními jazyky 
a  její sloužení směrem k  lidu. Z  interiérů 
kostelů též byla odstraněna nekvalit-

Co si (možná) připomeneme v roce 2022
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ní výzdoba pouťové úrovně (obrazy, sochy) 
a další devocionálie. Nástupci Jana XXIII. 
na papežském stolci bohužel postupně re-
vidovali a  opouštěli závěry koncilu, takže 
z nich mnoho nezbylo, a církev se na mno-
ho desetiletí zapouzdřila v konzervativním 
futrálu.

•
30 let – 18. května začalo první kolo kupo-
nové privatizace v  Československu. Zpo-
čátku nevzbudila velký zájem veřejnosti, až 
agresivní kampaň „piráta z  Karibiku“ V. 
Koženého, který nabízel desetinásobek 
vložené částky, znamenala obrat.   

5.–6. června proběhly parlamentní volby, 
které přinesly nejen jasné vítězství pravico-
vé ODS/KDS pod vedením Václava Klause 
(a zdrcující porážku středového Občanské-

ho hnutí), a tedy rychlou cestu k tržní eko-
nomice, ale předznamenaly i  rozpad Čes-
koslovenské republiky. Vítězové voleb V. 
Klaus a V. Mečiar se v Brně dohodli na roz-
dělení státu, V. Havel abdikoval 20. červen-
ce na funkci prezidenta republiky.

25. listopadu – Federální shromáždění 
odhlasovalo rozdělení Československé fe-
derace na dva samostatné státy. Svět ocenil 
pokojný (i  když bez referenda neústavní) 
rozchod dvou blízkých národů, což se po-
sléze ještě potvrdilo během kruté války 
v rozpadající se Jugoslávii.

31. prosince – poslední den společného 
státu Čechů a Slováků.

•
20 let – v srpnu roku 2002 přišla do Čech 
nebývalá přírodní zkáza – pětisetletá, mož-

ná až tisíciletá povodeň, která překonala 
ve  své ničivé síle všechny předpoklady. 
Zkáza výrazně postihla zejména povodí 
Vltavy, Berounky a Sázavy i dolního toku 
Labe. Velké materiální škody napáchaly 
voda a bahno i v údolní části Roztok a Ža-
lova, zejména v areálu Středočeského mu-
zea a penicilínky, když se protrhla protipo-
vodňová hráz. Voda dosáhla až do  výše 
železničních kolejí.

l

V  srpnu roku 2002 zasáhly celou střední 
Evropu povodně, které za sebou zanechaly 
obyvatele bez domova, a  dokonce braly 
i lidské životy. Praha se dostala do problé-
mů zejména 14. srpna. V tento den dosaho-
vala Vltava průtoku 4700 m3/s a  některé 
oblasti v Čechách zažily až tisíciletou povo-
deň. Při tomto srážkovém období byla již 
tak naplněna Vltavská kaskáda, že ztratila 
potřebnou retenční schopnost. Povodňová 
vlna postupovala až do  Labe, kde i  přes 
značné vylití vody v Polabské nížině dora-
zila až do  Německa. Povodně připravily 
toho roku o život 17 lidí a postihly 753 obcí. 
Škody se vyšplhaly k 73,3 miliardy korun.

A proč o tom píšu? Protože tato událost, 
která se stala již před dvaceti lety, zasáhla 
i  naše město, vyvolala nemalé problémy 
spojené s velkými finančními náklady, ale 
také zastínila projekt, vypracovaný právě 
v tomto roce Ateliérem životního prostředí 
v Roztokách pod názvem Turistická stezka 
MUDr.  Čeňka Rýznera. Ačkoli v  té době 
byla veřejnost průběžně seznamována 
s  celkovým záměrem i  s  průběhem prací 
v  časopisech Úlet a  Odraz, musel tento 
projekt ustoupit před množstvím prací 
s  odstraňováním ničivých následků po-
vodní a později upadl v zapomnění na ce-
lých dvacet let. Na povodně budeme vzpo-
mínat a  jistě hodně i  psát v  letním čísle 

Odrazu, a proto bych vás nyní raději chtěla 
seznámit s výše zmíněným projektem. 

Zcela náhodou jsem chtěla navrhnout 
za sdružení Cesta pro město vyhlídkový al-
tán nad vodárnou, když jsem se dozvěděla, 
že ten je již součástí daleko většího, starého 
projektu, který zamýšlel obnovení starých 
úvozových cest s  odpočívkami, altánem 
a rozhlednou. Stezka by tak spojila Řivnáček, 
Holý vrch, Únětice, vrch Řivnáč a Plavební 
komory. Již před dvaceti lety bylo zamýšleno 
obnovení původních tras, které byly patrně 
v době rušení mezí a rozmachu JZD rozorá-
ny a  fyzicky zrušeny. Finančně se měly 
na  projektu podílet město Roztoky a  obec 
Únětice. V  záměru velmi silně figurovalo 
roztocké sdružení Roztoč, které bylo pravdě-
podobně i iniciátorem celého projektu.

Projekt byl rozdělen do několika úseků, 
cesty byly řešeny jako štěrkové s odvodňo-
vacími příkopy a  jednostranným nebo 
oboustranným smíšeným vegetačním do-
provodem stromů a keřů. Druhová sklad-
ba měla být smíšená, jako duby, habry 
i  ovocné stromy, z  keřů pak kalina, svída 
nebo řešetlák počistivý.

Jeden z  úseků byl situován na  náhorní 
planině vrchu Řivnáček, v místech, kde pů-
vodní cesta zanikla. V místě dalekého roz-
hledu byla zamýšlena odpočívka – dřevěný 
průchozí altán s  vyhlídkovou věží, archi-

tektonicky řešený jako obdoba hradišť. 
Trasa částečně kopíruje hranici tzv. „ohro-
ženého prostoru“ komerční sportovní 
střelnice mysliveckého spolku Hubertus. 

Sdružení Cesta pro město si cení tohoto 
originálního nápadu a  projekt pokládá 
za velmi přínosný. Jsme si vědomi toho, že 
výstavba školy a nákup pozemků přivedly 
město do tíživé finanční situace a bude mu-
set v příštích letech šetřit. Proto jsme požá-
dali, dalo by se říci, jen o oprášení starého 
projektu. Obnova jednání s dotčenými sub-
jekty a  majiteli pozemků a  obnova studie 
a  projektu by nemusela v  tomto roce být 
pro rozpočet města velkou finanční zátěží.  
Pro další léta pak navrhujeme pokračovat 
po etapách. Tak bychom krůček po krůčku 
dospěli k dalšímu zkulturnění našeho okolí 
s naučnými prvky, zlepšili životní prostředí 
a hlavně bychom probudili myšlenku, která 
se zrodila před mnoha lety a díky povod-
ním upadla v zapomnění. 

� l

Město Roztoky děkuje Nadačnímu fondu 
obětem holokaustu za  finanční podporu 
projektu Kameny zmizelých. O  obětech, 
na jejichž připomenutí jsme kameny zasa-

dili před jejich bývalé domovy, jsme po-
drobně psali v minulém čísle. 

 l

Zapomenutá stezka

Poděkování Nadačnímu fondu obětem holokaustu

Stanislav Boloňský

eva Sodomová
Cesta	pro	město
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V rámci Maratonu píší lidé celého věta pre-
zidentům a  dalším představitelům státní 
moci v nedemokratických režimech osob-
ní (rukou psané) dopisy se žádostí o pro-
puštění konkrétních nespravedlivě stíha-
ných a vězněných občanů jejich států.

Letos jsme jich během jednoho nedělní-
ho prosincového odpoledne napsali na faře 
75. Z mnoha nešťastníků jsme vybrali čtyři 
nespravedlivě vězněné, a to v Egyptě, Bělo-
rusku, Číně a Eritreji.

První případ byl sedmnáctiletý Mikita 
z  Běloruska, který se náhodně připletl 
k  demonstraci a  byl odsouzen k  5 letům 
pobytu v  trestanecké kolonii. Další byla 
mladá čínská právnička a novinářka, jež se 
odvážila přes sociální sítě informovat svě-
tovou veřejnost o situaci v covidem-19 za-
mořeném Wu-chanu. Po protestní hladov-
ce ve vězení je v kritickém stavu.

Třetím je egyptský právník Muhamed, 
který hájil politické vězně. Byl zatčen a je 
již dva roky bez soudu ve vazbě, a to ve vel-
mi špatných podmínkách. Poslední je 
mladá Eritrejka Ciham (s americkým pa-

sem), která byla zatčena při útěku ze země, 
a již 9 let je vězněna, přičemž rodina nemá 
žádné informace o jejím stavu.

Dopisy pak byly koordinátorkou akce 
Madlou Nikodýmovou přímo odeslány 
na adresy diktátorů.  

Možná vám tento postup připadá naivní 
a neefektivní, ale opak je pravda. Každý rok 
je několik těchto politických vězňů na ná-
tlak světové veřejnosti v  tichosti z  vězení 
propuštěno, některým je zmírněn trest 
smrti nebo dlouhého žaláře. Ani ten nej-
větší kanibal si nepřeje být zahlcen stovka-

mi tisíc dopisů z celého světa, a to většinou 
kvůli člověku, o němž vlastně nic určitého 
neví. Tak aby měl takříkajíc pokoj, dotyč-
ného nechá raději propustit.

Dovolím si ocitovat zprávu bývalého po-
litického vězně z Dominikánské republiky 
Julia De Pena Valdeze: „Když přišlo prv-
ních 200 dopisů od sympatizantů Amnes-
ty, dozorci mi dali zpět mé oblečení. Potom 
přišlo dalších 200 a  navštívil mě ředitel 
věznice. Když dorazila další hromada do-
pisů, ředitel se spojil se svými nadřízený-
mi. Když přišlo dalších 3  000 dopisů, byl 
informován prezident. Když dopisy stále 
nepřestávaly přicházet, zavolal prezident 
do  věznice a  nařídil, aby mě propustili. 
Po mém propuštění si mě prezident zavolal 
do své kanceláře a řekl: ,Jak může mít od-
borářský předák jako ty tolik přátel z celé-
ho světa?‘ Ukázal mi ohromnou krabici 
plnou dopisů, které obdržel. Když jsme se 
loučili, tak mi tu krabici dal.“

Coby bytostný skeptik mohu sice pochy-
bovat, že by se něco takového mohlo ode-
hrát v Číně, Afghánistánu, neřkuli v Sever-
ní Koreji, kde by se dotyčný spíše v přímém 
přenosu přiznal ke  všem možným zloči-
nům a požádal o co nejpřísnější trest. Ale 
je řada diktatur, které si rády před světovou 
veřejností hrají na demokracii … a tam to 
funguje.

 
Je chvályhodné, že taková akce jako Ma-

raton existuje a že lidem nepřipadá zbyteč-
ná. Že dokážou překročit práh své lhostej-
nosti, která se tak dobře zabydluje ve stavu 
všeobecného blahobytu, věnují trochu své-
ho času na  napsání dopisů a  pár korun 
na  poštovné. Je to projev jednoho z  mála 
pozůstatků étosu listopadu 1989, který 
v české kotlině po třiceti letech ještě přežil. 
Neměli bychom zapomínat, že ještě před 
33 lety psali lidé z celého světa dopisy a pe-
tice na  podporu nespravedlivě stíhaných 
i v naší zemi!

� l

Stanislav Boloňský

Na tříkrálovém pochodu se potkáme  s ka-
marády a  známými, které jsme třeba rok 
neviděli, a  ověříme si, jestli je o nejstarší 
turistický podnik široko daleko stále zá-

jem. Náš pochod slavil letos pěkné 54. na-
rozeniny!

8. ledna 2022 tomu bylo nejinak. Jindra 
Zoufalá z řad roztockých tomíků vše obvo-

lala, napekla, kroje králek poopravila. My 
ostatní, asi třicítka pomocníků na  startu, 
při značení trasy tam, kde nevede turistic-
ká značka, v zámku či v Číčovicích u kaple, 
kde tradičně prodáváme pro uštvané po-
chodníky svářo a klobásku, jsme také sta-
nuli na značkách…

Maraton na podporu nespravedlivě stíhaných

Tříkrálová Okoř

Letos,	stejně	jako	již	v	předchozích	letech	(od	roku	2014),	se	
v	prosinci	farníci	roztocké	římskokatolické	farnosti	připojili	
k	akci	Maraton	psaní	dopisů	u	příležitosti	Dne	lidských	práv,	
organizované	Amnesty	International.

Na	Tříkrálovou	Okoř	se	vždy	těšíme.	Je	to	takové	každoroční	
svižné	vykročení	do	nového	roku.	
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Desítky, ba i  stovky perníkových srdíček, 
chaloupek, podkov, zvonečků, zdobené vá-
nočními motivy s  přiloženým vánočním 
přáním, které pekla paní Lenka Herzingero-
vá pro děti i dospělé k rozsvícení vánočního 
stromu v Žalově, a další nakoupené paml-
sky nám tak trochu přebývaly ve chvíli, kdy 
se rozhodlo o zrušení rozsvícení vánočních 
stromů v Roztokách a v Žalově. Pojala nás 
lítost a přemýšleli jsme, co s  tím. Nakonec 
jsme se shodli, že o Vánocích nemusejí být 
obdarovány jen děti, a tak jsme se rozhodli 
udělat radost těm, na které se někdy zapo-
míná – seniorům a nemocným. A tak jsme 
k perníčkům a k pamlskům nakoupili ještě 
dva koše ovoce a přesnídávky, a to vše do-
vezli našim nemocným a starým spoluobča-
nům do  LDN, aby si trochu osladili život. 
Osobně jsme dárky předat nemohli, protože 

se nám covid opět postavil do cesty, proto 
jsme vše předali sestřičkám u  vánočního 
stromu v  hale léčebny. Radost byla stejně 
velká jako u  vánočního stromu v  Žalově, 
ne-li větší, a víme, že radost v očích starého 
či nemocného člověka je stejně upřímná 
jako v očích malého dítěte.� l

Sdružení Cesta pro město

Klaplo to letos pěkně. Pět stovek pochod-
níků se vydalo z Veleslavína od staré školy 
směr Okoř. Na start přišli tradiční dálko-
plazové, co Okoř absolvovali už snad čty-
řicetkrát, rodiče s  dětmi, sportovní tatí-
nek s  půlroční mrňavkou připoutanou 
na  hrudi, parta veselých žen, roztocký 
občan ZH se zlatou korunou, hodnou že-
nou, vnučkou a  synem, veselý chlapík 
s rumem…

To vše sledoval a natáčel reportér České-
ho rozhlasu Region a  jistě přebírala rádia 
celé Visegrádské čtyřky. 

Ti všichni cestou viděli krásně oprave-
nou Juliánu, pomníček dávného mordu – 
dcerovraždy na  rozcestí u  Horoměřic, 
v Okoři byli nadšeni ze skvělého sokolníka 
a z otevřeného hradu. Tamnímu panu sta-
rostovi děkujeme, rádi a každoročně. 

Část pochodníků pak odjela domů 
po vlastní ose, část využila námi připrave-
né autobusy. V roztockém cíli, totiž v zám-
ku, čekali malí a  mladí tomíci v  hábitech 
třech králů. Ano, byl tam i ten černý vzadu, 
ale občas vystoupil i dopředu, aby to bylo 
korektní. 

Účastníci i pořadatelé měli myslím dobrý 
pocit. Počasí nám přálo, hlavně dopoled-
ne, kdy i  vysvitlo slunko. Bahno se dalo 
přežít. 

Tříkrálové vyšlápnutí podpořilo naše 
město, dík za příjemný zámecký  azyl patří 

paní ředitelce Zitě Suchánkové, darem 
nám přispělo vinařství Ludwig. Díky všem. 

A v lednu 2023 vzhůru na Okoř po pěta-
padesáté.

� l

Tomáš Novotný

Dne 13. ledna 2022 náhle zemřel ve věku 
81 let pan František Davídek. Pocházel ze 
známé roztocké pekařské rodiny, usedlé 
v  Roztokách od  počátku 20. století. Mezi 
starousedlíky byl známou postavou. 
V  mládí sportovec-fotbalista, pozitivní, 
přátelský člověk, který neváhal se soused-
skou pomocí v nouzi. Byl proto velmi oblí-
ben; neznám nikoho, koho by nějak vážně-

ji naštval. Před rokem překonal vážnou 
zdravotní krizi, z níž se obdivuhodně vy-
křesal. Ještě o Vánocích mi vyprávěl úžasné 
historky z doby, kdy se coby „mořský vlk“ 
plavil několik let na  zámořské lodi.  Teď 
náhle odplul na opačný břeh. Kdo jste ho 
znali, tak vzpomeňte!
� l

Stanislav Boloňský

Perníčky, perníčky, perníčky…

Vzpomeňte, sousedé!

Poděkování
Chtěla	bych	poděkovat	všem	
obětavým	členkám	SPCCH	v	čele	
s	paní	Vladimírou	Drdovou,	
které	zajišťovaly	v	minulém	roce	
celé	spektrum	aktivit	pro	své	
členy.	O	všech	aktivitách	jsme	
byli	informováni	prostřednic-
tvím	časopisu	Odraz,	a	to	od	čís-
la	1/2021	a	mimo	čísla	5	
až	do	podzimních	vydání.	

Redakci	Odrazu	děkuji	za	roz-
hodnutí	zveřejňovat	kritické	
příspěvky	zároveň	s	reakcí	těch,	
kterých	se	kritika	týká.	Jedině	
takový	postup	zaručuje	objek-
tivní	informaci.

A	na	závěr:	Nebuďme	smutní	
z	toho,	že	NE	v	každé	úrodné	
půdě	se	bramborám	daří.	Taková	
je	už	příroda.		 l

Iljana Hradilová 

Děkuji	panu	starostovi,	celému	
vedení	města,	V.	Drdové,	L.	Jako-
bové	a	K.	Lukášové	za	gratulace,	
milá	slova	a	krásné	dárky	k	na-
rozeninám.		 l

marie Veckerová
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Ke  křtu bylo dítě vždy slavnostně ustroje-
no. Na rozdíl od běžného odění (ušitého ze 
sepraného měkkého plátna) a  zavinutí 
do obyčejné peřinky byl novorozenec zpra-
vidla oblečen do  křestní soupravičky, jež 
sestávala ze spodní košilky, svrchního ka-
bátku a čepečku. Míra zdobnosti i materiá-
lová skladba se proměňovaly jak v čase, tak 
v závislosti na sociálním postavení rodičů. 

Ve venkovském prostředí se uplatňovaly 
soupravy z jemného bílého plátna, zdobe-
né výšivkami provedenými bílou bavlnkou 
nebo červeným hedvábím, obdobně jako 
některé vyšívané součástky ženských kro-
jů. Místně se užívaly i soupravičky z červe-
ného hedvábí, zdobené zlatou výšivkou, 
případně i kabátky pletené. Čepečky moh-
ly být nejen plátěné, ale také zdobně plete-
né z tenké příze. Nákladnější formu před-
stavovaly čepečky tuhé, zpracované 
podobně jako sváteční ženské čepce. 

Městské vrstvy pořizovaly pro své děti 
ke  křtu soupravy honosnějšího typu, šité 
s  použitím velmi jemných bavlněných 
a  hedvábných tkanin, doplněných množ-
stvím krajek, prolamovaných výšivek 
a umně naskládaných stužek. Peřinka k za-
vinutí dítěte se opět lišila podle prostředí 
a zámožnosti rodičů. Tradiční způsob zavi-

nutí do obdélníkového polštáře vyplněné-
ho peřím, ať archaičtějším podélným způ-
sobem, nebo pozdějším diagonálním, 
s pevným převázáním povijanem, se udr-
žel spíše v  konzervativnějším vesnickém 
prostředí. Do  měst pronikaly na  sklonku 
19. století zavinovačky tzv. amerického 
typu, které poskytovaly dítěti více pohodlí 
a  dávaly větší prostor pro užití náročněj-
ších materiálů i výzdoby. 

K dalším textilním součástkám používa-
ným při křtu patřily křestní vínek či stuha, 
křestní rouška a křestní plena, později šá-
tek či pokrývka. Vínek tvořil pruh plátna 
nebo hedvábí, široký do  10 cm, zdobený 
výšivkou s rostlinným motivem, případně 
s  christogramem IHS. Přikládal se dítěti 
na pomazané místo na čele, aby se tak za-
jistilo jeho trvalé působení. Křestní stuha 
mívala podobný rozměr jako vínek, ale 
byla zhotovena z  jednobarevné hedvábné 
stuhy zdobené třemi křížky z kovové kraj-
ky a zakončena zlatými třásněmi. Pokláda-
la se na peřinku a po křtu do ní byl zabalen 
kmotrovský dar. Postupem času se význam 
a užití vínku a stuhy začaly stírat a vzájem-
ně zaměňovat. 

Křestní rouška byla oficiální součástí 
křestního obřadu, kdy obdélník bílého 

plátna položil kněz na  hlavu křtěnce 
k ochraně křižma (svěcený olej používaný 
po  křtu na  pomazání čela). Druhotně se 
začaly používat zdobené roušky přinesené 
z  domova, které se pokládaly přes bílou 
církevní roušku. 

Křestní plenu tvořil původně čtverec ba-
revně vyšívané látky, který se rozprostřel 
přes zavinuté dítě při cestě ke  křtu. Jako 
pokrývka se používaly také šátky v  různé 
kvalitě a  velikosti nebo později jakékoli 
vhodné textilie. Bohatě zdobené pokrývky 
se staly součástí křestních zavinovaček 
v městském prostředí, kde mnohdy nabyly 
podoby vleček a  svým provedením koru-
novaly reprezentativnost obřadní výbavy.

Majetné městské rodiny někdy pořizo-
valy pro svoje děti ke  křtu bez ohledu 
na pohlaví miminka půvabné dlouhé šatič-
ky zdobené množstvím volánků, sámků 
a krajkových lemů, které se prakticky neli-
šily od  chovacích šatiček určených pro 
společenskou prezentaci dítěte. To doklá-
dají i dobové módní žurnály, kde jsou to-
tožné typy šatiček uváděny jednou jako 
chovací, jindy jako křestní. Tuto honosnou 
garderobu mohl doplnit čepeček nebo vě-
neček složený z umělých květů. Miminko 
spočívalo v  náručí kmotry či kmotra 
na  elegantní podušce zdobené krajkami, 
výšivkami a hedvábnými stuhami. 

Je zcela pochopitelné, že slavnostní či 
obřadní výbavy se pečlivě uchovávaly, uží-
valy se opakovaně pro nově narozené děti 
a  jako památka se předávaly z  generace 
na  generaci. Pokud však zemřelo děťátko 
kojeneckého věku, nebylo nijak neobvyklé 
uložit je do rakve v jeho křestním oblečení.

� l

Ivana kubečková

Křestní soupravičky, zavinovačky a šatičky 
Od	listopadu	loňského	roku	probíhá	ve	Středočeském	
muzeu	výstava	s	názvem	Vítej	mezi	námi,	děťátko,	která	
je	věnovaná	oděvním	textiliím	pro	děti	nejranějšího	
věku	z	období	1.	poloviny	20.	století	a	z	větší	části	byla	
připravena	ze	sbírky	roztocké	sběratelky	Miloslavy	
Šormové.	Kromě	ukázek	běžných	kojeneckých	výbav	
prezentuje	zejména	materiál	spjatý	s	významnými	okamžiky,	
k	jakým	patřilo	společenské	představení	nového	člena	
rodiny,	ale	především	obřad	křtu.			
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kULTURNí kALeNDÁRIUm – LeDeN
29.	9.	2021	–	23.	1.	2022 Jiří	Suchý	–	objektivem	českých	fotografů,	výstava	fotografií	a	plakátů	

u	příležitosti	90.	narozenin	 Středočeské	muzeum,	Roztoky

12.	11.	2021	–	20.	2.	2022 Vítej	mezi	námi,	děťátko	–	výstava	kojenecké	módy	1.	pol.	20.	stol.	ze	sbírky	
Miloslavy	Šormové	a	Středočeského	muzea Středočeské	muzeum,	Roztoky

26.	11.	2021	–	30.	1.	2022 Vánoční	světlo	–	výstava	o	symbolice	světla	v	adventním	a	vánočním	čase Středočeské	muzeum,	Roztoky

26.	2.	
So

Masopust	2022	–	Jémine	domine,	Masopust	pomine.	
Více	na	www.roztoc.cz Roztoky

DETEKTIVKY

Connely, M., Zákon nevinny 
Deaver, J., Poslední důkaz
Dvořák, S., Kadanland
Läckberg, K., Nebezpečná hra
Masterton, G., Tanec v ohni  

BELETRIE

Adichie, Ch. N., Amerikána
Doyle, G., Nespoutaná
Erskinová, B., Údolí havranů
Hoover, C., 9. listopad
Pfeijffer, I. L., Grandhotel Evropa
Táborská, D., Černé jazyky

Taylor, M. E., Staré sídlo
Theils, L., Žena, po které se slehla zem 
Třeštíková, R., Tajemství 
Weir, A., Kateřina Howardová – nevěrná 
královna

PRO	DĚTI	A	MLÁDEŽ

Bagieu, P., Nebojsy 
Csicsely, L., Jágr, legenda
Kopecká, T., Naprostá šílenost
Maury, W., Ségry 
Němeček, J., 4 vesmírné příběhy Čtyřlístku 
Nowicki, A., Rok na stavbě
Westowá, K., Okamžik pravdy

NAUČNÁ

Hnidáková, L., Cupcakes
Malátová, L., Velká kniha paličkování 
Nerudová, D., Máme na  víc #jensedo-
mluvit
Rainey, J., Malování akvarelem

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

 l

Za městskou knihovnu 
Tereza Náhlovská

Městská knihovna informuje
Nabízíme	vám	výběr	z	novinek	zapsaných	do	fondu	městské	knihovny	během	měsíce	prosince	2021.

INZERCE

KONCERT

KODK
neděle 27. února 2022 od 16 hodin

Komorní orchestr Dvořákova kraje

Na programu budou díla těchto autorů:

Historický sál Středočeského muzea v Roztokách

Purcell, Vivaldi,  Poper, Dvořák, Fauré, Williams, Ravel

vstupné 200 Kč - předprodej vstupenek od 1. února 2022 v obchodě 
Pasparty a rámy - Helena Chvojková, Tyršovo náměstí 427, Roztoky

Koncert bude uskutečněn s podporou grantu města Roztoky

Srdečně zve Václav Pavlík
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nÁZORY A KOMenTÁŘe

Upřímně, nevím, co je to za paní, v životě 
jsem se s ní osobně nepotkala, ba ani jsem 
s ní nikdy telefonicky nehovořila, ačkoli to 
paní Urbanovská v minulém Odrazu tvr-
dila.

Oslovení „Ahoj brouku“ bych opravdu 
v  životě nepoužila, brouci nejsou zrovna 
moje krevní skupina, a jestli se jedná o ně-

jaké předvolební šarvátky či „vyříkávání“ si 
nějakých antipatií vůči některým zaměst-
nancům úřadu, tak z  těch mě laskavě vy-
nechte, jelikož mě tyhle s prominutím ža-
bomyší války nezajímají. Zaprvé mi 
přijdou směšné a  zadruhé si myslím, že 
veškeré spory se dají řešit s grácií a přede-
vším inteligentní diskusí. 

Vážená paní Urbanovská, pokud byste 
měla opravdu nějaký problém, se kterým 
budete chtít v  rámci sociálního oddělení 
pomoci, tak jak jsem již jednou avizovala, 
neváhejte se na  mě obrátit na  telefonu 
220  400  229 nebo přijďte osobně do  naší 
kanceláře.

� l

Ing. kateřina Lukášová
vedoucí	oddělení	sociálního	a	DPS

Jenže ono neexistuje perpetuum mobile 
ani v jiných oblastech lidské činnosti. Na-
příklad neexistuje ani právní perpetuum 
mobile. Žádný zákon nemá a nikdy nebu-
de mít 100% účinnost. Zde ovšem této 
skutečnosti, resp. tomuto poznání reakce 
některých lidí, neodpovídá. Takový p. Ka-
lousek a  řada dalších tvrdošíjně odmítají 
většinu pokusů o zpřísnění postihu za ne-
žádoucí jednání (např. u hazardu) s odů-
vodněním, že to stejně tuto škodlivou čin-
nost nevymýtí. „Bo co není stopro, to mě 
dycky skolí“, jako by si chtěli notovat s po-
pulárním songem J. Nohavici. Jenže u No-
havici to byla mistrně napsaná parodie, 
zatímco ti prvně jmenovaní to myslí váž-
ně.

A  přirozeně neexistuje ani zdravotnické 
perpetuum mobile. Žádný lék, žádná vak-
cína nikdy neměly a  nikdy nebudou mít 
100% účinnost ani nulové vedlejší účinky. 
Ale ani zde není důvod kvůli tomu pořádat 
demonstrace a jiné agresivní akce. A přesto 
jsme svědky takového jednání. V  souvis-
losti s  covidem, resp. s  očkováním proti 
covidu, víc než často. Protiargumenty jsou 
někdy legrační (v  injekci je čip, pomocí 
kterého nás budou sledovat – proto je 
v průmyslu tak málo čipů), někdy takové ty 
univerzální a  všeobjímající, kterými lze 
odmítnout úplně všechno na světě (nikdo 
neví, co bude s  očkovanými za  pár let), 
nebo „svobodomyslné“ – nejsme ovce, 
abychom někoho poslouchali, a jindy pře-

hnaně a hrubě necitlivé, cynické a agresiv-
ní (covidofašismus apod.).

Je zbytečné donekonečna opakovat, co 
všechno vývoj nových léků i vakcín lidstvu 
přinesl, čemu všemu zabránil. Měli jsme 
na  základce spolužáka, které byl postižen 
v dětství obrnou. Motoriku měl chudák na-
rušenou tak, že kdyby měl někomu přinést 
sklenici vody na vzdálenost 2 metrů, tak by 
polovinu vycmrndal. Nedožil se ani 30 let. 
Takže já jsem velmi rád, že se naši rodiče 
„chovali jako ovce“ a že nás nechali očko-
vat proti všem dětským infekcím.

Dle statistik policie v cca 95 % případů 
pásy v autě při nehodě pomohou, v asi 5 % 
spíše ublíží. A přesto je zákonem nařízeno 
pásy používat, i když je poměr pozitivní-
ho a negativního působení zhruba 95 ku 
5. Nikomu to nevadí, každý tomu rozumí 
a naprostá většina lidí to respektuje. Ne-
vím přesně, jaký je tento poměr u protico-
vidových vakcín. 10 000 ku 1, nebo mož-
ná 100  000 ku 1? Prosím používejme 
i v tomto případě obyčejný selský rozum.

� l

milan Rosič
Roztoky

n�Profesionální chůva nabízí hlídání dětí 
od 1,5 roku v malé skupině, ve školkovém 
režimu. Pomohu s  odplenkováním nebo 
přípravou do státní školky. 
Tel. Jana Suchopárková 604 726 800, 
e-mail: ruze.jana@seznam.cz 

n�ZŠZB hledá pracovníka na  zástup 
za dlouhodobou nemoc správce tělocvičny 
v budově na Školním náměstí. 
Více informací poskytne ředitelka školy 
na tel. 601 124 207 nebo 
olga.janouskova@zszb.cz

n�HODINOVÝ MANŽEL – 
tel. 723 424 701

Lživý pozdrav od paní Šárky Urbanovské 

Perpetuum mobile opravdu neexistuje

Řádková inzerce

Doufám,	že	se	již	naposledy	budu	muset	vyjadřovat	
k	„poděkování“	od	paní	Šárky	Urbanovské.

Už	ze	školy	všichni	víme,	že	perpetuum	mobile	nelze	
vytvořit.	A	víme	dobře,	i	proč	tomu	tak	je.	Není	v	lidských	
silách	vyrobit	žádné	zařízení	s	účinností	1	(100	%).	Nelze	
vyrobit	ložisko	s	nulovým	třením	ani	elektromotor,	kde	by	
se	část	dodané	energie	neproměnila	v	nežádoucí	teplo	atd.	
Ale	stejně	tak	víme,	že	není	nejmenší	důvod	kvůli	tomu	
pořádat	demonstrace	či	se	tím	nějak	hlouběji	zabývat.	Vždyť	
taková	parní	lokomotiva	měla	účinnost	jenom	kolem	5	%,	
a	jakou	obrovskou	službu	lidstvu	v	19.	a	20.	století	odvedla!
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Záměrem projektu bylo propojit práci atle-
tických trenérů s  dětmi, hravou formou 
děti seznámit se základy atletiky a motivo-
vat je k dalším pohybovým aktivitám. 

Naši školu měla na starosti paní trenér-
ka Vlaďka Hanousková z TJ Sokol Rozto-
ky, která děti nadchla tréninkem technik 
hodů, skoku, starty z různých poloh a dal-
šími sportovními hrami. Patří jí veliký 
dík!

Od října do prosince se naše škola zapojila 
také do sportovního projektu Českého vo-
lejbalového svazu Restart sportu. Projekt 
byl vyhlášen Národní sportovní agenturou 
pro podporu sportování dětí v době covidu.

Učitelé se mohli na  základě přihlášení 
v online aplikaci zúčastnit se svými žáky 
až 30 lekcí zaměřených především na vo-
lejbalové dovednosti.

Pod taktovkou trpělivého trenéra Jana 
Chalupy se žáci učili házet, chytat, odbíjet 

a podávat. Nutno dodat, že se všichni sna-
žili a pokroky byly patrné už po několika 
hodinách. Kladně projekt hodnotili také 
vyučující, kteří vyzdvihovali zodpovědný 
přístup, pečlivou přípravu a motivující ve-
dení ze strany trenéra. Takového projektu 
se příště rádi opět zúčastníme.

Přestože několikrát do  jednotlivých se-
tkání zasáhl covid a  karanténa, všichni si 
společné sportování náramně užili! 

� l

mgr. Šárka kovaříková
mgr. monika Rambousková

Smutná zpráva o odchodu pana Bedřicha 
Němce nás zasáhla jako blesk z  čistého 
nebe. „Béda“, jak ho tu všichni nazývali, 
byl dobrou duší roztocké školy. Pracoval 
jako správce tělocvičny, staral se o proná-

jmy, znal se se všemi sportovci. Každému 
rád pomohl, poradil. Měli jsme ho tu 
upřímně rádi. Je těžké si připustit, že už ho 
ve škole nepotkáme a neprohodíme s ním 
pár slov.

„Bédo, odešel jsi příliš brzy, budeš nám 
moc chybět!“

  l

kolektiv zaměstnanců ZŠ ZB Roztoky

Atletika hravě ve škole a Restart sportu na ZŠ Zdenky Braunerové

Vzpomínka na Bédu Němce

V	listopadu	loňského	roku	se	naše	škola	zapojila	do	projektu	
ČAS	Atletika	hravě	ve	škole,	který	trval	do	konce	prosince	
a	účastnili	se	ho	žáci	4.	a	5.	tříd.	

Na začátku roku jsme měli velké finanční 
starosti, právě kvůli kroužkům a kurzům – 
a  díky obrovské štědrosti mnoha dárců 
jsme je překonali a  pokračujeme dále 
v  naší činnosti, s  velkou vděčností všem, 
kteří nás finančně, slovem i jinak podpoři-

li. Velké díky patří i  mnoha dobrovolní-
kům, kteří Roztoč vytvářejí a pomáhají ho 
udržovat v chodu – na akcích, během roku 
i třeba Vánočním knihkupectvím, které už 
podruhé zafungovalo ve formě charitativ-
ního e-shopu.

Aby nebylo problémů s kroužky málo a moc 
jsme se nenudili, přišli jsme během roku 
hned o dva naše ateliéry. (Kdo neví: Roztoč 
nemá zázemí, kam by se vešel, pronajímá si 
proto rozmanité prostory od  města i  sou-
kromníků. Při počtu 50 různých kroužko-
vých skupin jsou zpravidla plné k prasknutí; 
jde-li to, mezery vyplňují spřízněné organi-
zace.) V létě jsme tedy přesouvali specializo-
vaný animační ateliér v  Jeronýmově ulici 
do  ateliéru Havlíčkova, trochu kvůli tomu 
časově omezili animaci, přesunuli kancelář 
a  vymysleli soužití s  keramikou. A  když 

Roztáčíme nový rok. Jak jsme se měli v tom minulém?
Byl	divoký	a	nepředvídatelný,	náročný	a	v	mnohém	
zlomový.	Strasti	s	covidem	jsou	asi	jasné	–	přece	jen	jsme	
loni	měli	skoro	450	účastníků	kroužků,	od	malinkých	dětí	
po	dospělé.	Ne	všechny	kroužky	má	smysl	učit	online	
a	i	u	těch,	kde	to	je	možné,	smysluplnost	v	čase	rychle	klesá	
a	únava	na	všech	stranách	stoupá.	
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jsme to udělali, dozvěděli jsme se, že nás 
čeká podobný proces znovu, a  to s výtvar-
ným ateliérem, který nám kromě kroužků 
sloužil na  výtvarné workshopy a  přípravu 
akcí. Nevím, jestli jste někdy v  Roztokách 
hledali prostor pro odpolední výuku krouž-
ků se stoly, židlemi, samostatným vchodem, 
sociálkou, prostorem pro sklad (výtvarný 
ateliér, co dělá zajímavé věci, potřebuje 
opravdu velký prostor pro skladování), a to 
celé za neziskovou či alespoň ne úplně ko-
merční cenu… My ano, půl roku. Nakonec 
jsme měli dvě varianty – jednu okamžitou 
a poměrně snadnou (tj. bez rekonstrukce). 
Snadná ale byla do  té doby, než dva dny 
před domluveným stěhováním (a  Vánoci) 
padla. Počítali jsme sice s tím, že to bude va-
rianta dočasná, ale ne, že tak moc. Na dru-
hou variantu si musíme několik měsíců 
kvůli rekonstrukci počkat, ale doufáme, že 
vše dobře dopadne. Naši výtvarníci si zatím 
sbalili to nejnutnější do ranečků a evakuo-
vali se do prostoru kavárny Vratislavka (kte-
ré tímto celým srdcem děkujeme) a  zbylý 
výtvarný materiál a  spoustu dalších věcí 
jsme v tuto chvíli rozstrkali, kam to jen šlo. 

Akcí jsme i přes covid pořádali požehna-
ně. Poprvé po dlouhých letech nebyl velký 

masopustní průvod, zato masopustní ob-
chůzku po domech jsme rozdrobili do ma-
lých rodinných skupinek, které Roztoky 
plošně pokryly vydatněji než obvykle. 
A trochu rozdrobená byla spousta dalších 
akcí, včetně Zahradní slavnosti. Lock- 
downové potřeby setkávání doplnily bo-
jovky, kterými prošlo téměř tisíc účastníků 
tak, aby se v čase míjeli. A stejně jako každý 
rok se konaly koncerty a vystoupení krouž-
ků, jen trochu více ve  skrytu. Vesmírný 
svátek světel byl možná ještě větší než ob-
vykle, ale o  to menší byly akce na  konci 
roku. Setkáváme se rádi, ale nemusí to být 
přes vlastní mrtvolu, zvláště když hrozí, že 
by to mohlo být i doslova – takže jsme mís-
to Vánočních trhů dětských prací se Zá-
kladní školou Sedmihlásek, evangelíky 
(ČCE) a turisťákem Draci vytvořili advent-
ní putování, na kterém kromě adventního 
příběhu a otázek o našich přáních, rados-
tech a strachu byla i možnost přinést vzkaz 
či něco drobného pro extrémně vytížené 
zdravotníky v  nemocnicích – v  Kladně 
na ARO to opravdu ocenili. A rok uzavřely 
Živé jesličky – sice menší a v oslabení, ale 
Ježíšek se opět narodil.

V létě jsme ještě stihli kromě našich stá-
lých táborů a workshopů uspořádat něko-

lik dalších – příměstské tábory, které díky 
grantu MŠMT byly pro děti zdarma, jsme 
pořádali s  našimi lektory nebo ve  spolu-
práci s  oddílem orientačního běhu a  tý-
mem Jitky Ramdanové ze Základní školy 
Zdenky Braunerové. Zhruba stovka dětí 
tak dostala možnost se více zotavit z covi-
dového odloučení a díky spolupráci se so-
ciálním odborem města mezi nimi bylo 
dost těch, kteří by si standardní tábor ne-
mohli finančně dovolit.

S  fotografem Attilou Zinčakem jsme se 
pustili do projektu Opuštění, věnovaného 
krásným a časem poznamenaným roztoc-
kým domům. A ústav, jehož je Roztoč spo-
lu s  několika rodiči zakládajícím členem, 
zřídil malou ZŠ Sedmihlásek, která se 
zdárně rozeběhla a  vyplňuje dopolední 
mezírky v  časoprostoru zrekonstruované 
vily v Tichém údolí.

Skoro bychom řekli, že toho letos nebylo 
úplně málo.

� l

Za Sdružení Roztoč
Zuzana Šrůmová

INZERCE



ODRAZ  měsíčník Roztok a Žalova20

ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Díky spolupráci s komunitní zahradou se 
nám alespoň část aktivit podařilo pořádat 
venku. Mimo pravidelné kurzy například 
Velikonoční slavnost či Mikulášské setká-
ní, které jsme byli zvyklí pořádat v  tělo-
cvičně. 

Od září je situace příznivější a za dodr-
žování pravidel pro pořádání kurzů se opět 
můžeme setkávat i  v  tělocvičně či herně 
mateřského centra.

V letošním školním roce se opět můžete 
těšit na lekce Zumby s oblíbeným instruk-
torem Zdeňkem Kodešem, rozšířili jsme 
kurzy Italštiny s Foscou di Gabrielle o no-
vou skupinku začátečníků. Dopolední Ke-
ramická dílna se přesunula na  čtvrteční 
odpoledne a  nově v  Rožálku můžete na-
vštěvovat kurz Znakování miminek s Mí-
šou Fraňkovou.

  Na hodinách kurzu Znakujeme se zpě-
vem a hrou se společně s maminkami děti 

učí nejen znaky z  běžného života, ale za-
měřujeme se také na  aktivity podporující 
rozvoj dětí. Lekce jsou tematicky zaměřeny 
na to, co se jim během jejich denních akti-
vit v rodině neztratí – jídlo, spaní, koupání, 
oblékání, zvířátka, pocity apod. Při hraní 
využíváme dětský padák, tunel pro lezení, 
tematické hračky, skládačky, díky kterým 
se děti učí např. trpělivosti, soustředění. 
Kromě hraní jsou lekce doprovázeny 
i hudbou a zábavnými písničkami. Na pod-

zim jsme kurzy odstartovali a  nyní již 
máme první absolventy. Pokud to aktuální 
situace dovolí, budeme v lekcích pokračo-
vat i v novém roce. Kurzy jsou určeny pro 
miminka od 6 měsíců do cca 2 let. Každá 
hodina trvá 45 minut.

Pokud máte zájem dozvědět se o znako-
vání více, zaregistrujte se k  Semináři 
o  znakování pro rodiče, který během 
1,5hodinového setkání přiblíží rodičům 
vše, co potřebují vědět, než začnou znaky 
doma sami používat. Co je to program Ba-
bySigns, proč je tak populární, jak a kdy se 
znakováním začít a jaké znaky volit do za-
čátku.

Bližší informace o  kroužcích s  kurzech 
najdete na facebookových stránkách Rožá-
lek, mateřské centrum Roztoky.

� l

mateřské centrum ROŽÁLek
Roztoky	u	Prahy

Svatomartinská slavnost
Na zimu je radno dobře se připravit, ideál-
ně vzdát hold svatému Martinovi. Bílý kůň 
sice letos neklapl, svatomartinská slavnost 
se však vydařila a zahrada vily čp. 125 opět 
ožila. Sedmihláskové děti spolu s  pěvec-
kým sborem Rezekvítek za  doprovodu 
a  vedení skvělé Jany Vörösové zazpívaly 
sérii svatomartinských písní, paní učitelka 
Tereza představila příběh svatého Martina 
a  stoly se prohýbaly pod tíhou svatomar-
tinských rohlíčků.

kurz první pomoci
Koncem listopadu proběhl ve  škole kurz 
první pomoci určený pro zájemce z řad ro-
dičů a širší veřejnosti. Akce se konala ve spo-
lupráci s organizací ZDrSem a účastníkům 
poskytla teoretické i praktické poznatky.

Adventní putování s Roztočem
Dříve avizované Vánoční trhy dětských 
prací ve  spolupráci s  Roztočem se vzhle-
dem k  epidemiologické situaci nemohly 
uskutečnit. Jenomže „v nouzi poznáš Roz-
toč“, a tak nepříznivé okolnosti daly vznik-
nout Adventnímu putování. Na  jeho pří-
pravě se kromě Sedmihlásku a  Roztoče 

podílela též roztocká kazatelská stanice 
ČCE. O  víkendu 11.–12. prosince hvězdy 
zavěšené na  stromech značily trasu ne-
dlouhé pouti inspirované biblickým příbě-
hem Alžběty a Zachariáše. Na výtvarném 
pojetí jednotlivých zastavení spolupraco-
valy sedmihláskové a roztočí děti. Samot-
nou poetickou cestu potom procházely ro-
dinné skupinky v patřičných rozestupech. 
Nechyběly příležitosti písemně zazname-
nat svá adventní přání.

Vánoční trhy
Sedmihláskové děti se náramně těšily 
na  prezentaci a  prodej svých výrobků 
v rámci plánovaných Vánočních trhů dět-
ských prací. Rozhodly jsme se je nezklamat 

a v rámci předvánočního setkání s koleda-
mi, cukrovím a  svařákem se uskutečnila 
komorní forma trhu v podobě tří prodej-
ních stolů. Spokojeni byli všichni – prodá-
vající děti i nakupující rodiče.

Plány do nového roku
V předminulém čísle jsme zvali příznivce 
a  zvědavce na  únorový Den otevřených 
dveří. Změna je život, a  tak vzhledem 
k epidemiologicky nepředvídatelným a ka-
pacitním okolnostem otevřeme dveře do-
kořán až v květnu (ostatně i sandály se bu-
dou zouvat snáz než kozačky). Únorové 
setkání se bude týkat pouze rodin dětí, kte-
ré mají zájem o  zápis na  školní rok 
2022/2023.

Hledáme učitele/učitelku 
do 1. třídy 2022/2023
V  příštím školním roce budeme otevírat 
druhou 1. třídu. Hledáme člověka, pro kte-
rého bude budování nové školy zajímavou 
výzvou a  stane se tak jedním z  pilířů ZŠ 
Sedmihlásek. Bude pracovat s naším škol-
ním vzdělávacím plánem, naplní ho svými 
dovednostmi a  využije dle své libosti vý-

Co chystá Rožálek v roce 2022

Přelom roku v Sedmihlásku

Minulý	rok	byl	pro	fungování	Mateřského	centra,	jako	pro	
mnoho	dalších	organizací	zaměřených	na	společná	setkávání,	
náročný.	
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Jak na sílu motivace 
a zdravé sebevědomí
Program je určen pro ženy, které chtějí po-
sílit kvalitu svého života a získat inspirativ-
ní podněty pro svůj rozvoj. 

Společně začnete objevovat svoje silné 
stránky a pátrat po tom, co posílí vaše sebe-
vědomí. Pochopíte, jak je důležité přestat se 
nezdravě srovnávat s okolím. Budete hledat 
základní klíčové motivátory a odhalíme, kde 
se skrývají zdroje vaší energie. Zamyslíte se 
nad pojmem emoční vazba a jak vás ovliv-
ňuje v  každodenním životě.  V  závěrečné 
lekci si osvojíte jednoduché relaxační tech-
niky. Přijďte a vezměte s sebou kamarádku, 
kurz se otevře při minimálním počtu 6 žen.

Programem provedou mentorka Ing. Len-
ka Švecová, která se zapojuje do  různých 
projektů, jež podporují pracovní a  osobní 
rozvoj lidí, a Kamila Jiříková, lektorka jógy 
školy pánevního dna, instruktorka zdravot-
ní tělesné výchovy a průvodkyně hlubinnou 
imaginací.

Online prezentace 
o stolní „rolové hře“
V  lednu proběhla online prezentace pro-
jektu HeroHub, kde jste se dozvěděli o tom, 

jak taková Hra na hrdiny vypadá, že každý 
hráč se díky svým herním zkušenostem 
a kreativitě učí zvládat situace, které před 
něj staví reálný život a prostředí, v němž se 
pohybuje. 

Pro vaše děti se z této aktivity může stát 
celoroční užitečná záležitost, neboť aby 
děti mohly pokračovat v  dobrodružných 
výpravách i o  letních prázdninách, chys-
táme i takto tematicky zaměřený příměst-
ský tábor. Pokud jste neměli možnost se 
prezentace zúčastnit, neváhejte v případě 
dotazů napsat či zavolat.  

Nový kurz Hry na hrdiny 
již od února v Lexiku
Od 2. pololetí nabízíme pro děti na 2. stup-
ni ZŠ (SŠ), každé úterý od 16.15 do 17.45, 
novou aktivitu Hry na hrdiny, která je ur-
čena pro skupiny 4 až 6 hráčů.

Proč je pro děti dobré se účastnit Her 
na hrdiny? 

Představivost a  fantazie dokážou od-
bourávat sociální úzkost, která v  dnešní 
době narůstá i díky tomu, že jsou děti izo-
lovány od  kolektivu, zlepšuje povahové 
rysy v přátelském a uzavřeném prostoru, 
pomáhá navazovat sociální vazby s ostat-
ními hráči, tvoří týmového ducha. Pro-

střednictvím těchto her si děti zlepšují 
komunikační a  vyjadřovací schopnosti, 
jež obecně ztrácejí nejen díky izolaci, ale 
i  používáním nových technologií atd. 
V  neposlední řadě hra vytváří prostředí 
pro kritické myšlení a  sebereflexi, vyža-
duje řešení jednoduchých matematických 
úloh (pravděpodobnost, sčítání, odčítá-
ní) a  hraní zvyšuje EQ – emoční inteli-
genci. 

PŘíMĚSTSKé	TÁBORY,	Z	TOHO	TŘI	
ZCELA	NOVé

kudy cesta do pohádky 
25.–29. 7. 2022
(NOVINKA)
n�Pro děti od 6 do 12 let (1. stupeň ZŠ)
n�V čase 8.30 až 16.30
n�V  modelových situacích zarámovaných 
pohádkovým příběhem budeme hledat 
cesty, jak předcházet konfliktům, jak pro-
sadit svá přání a jak si čas v kolektivu užít 
bez obav a s radostí.
n�Zahrajeme si dramatické scénky, zazpí-
váme si a v pohádkových příbězích dosta-
neme do  povědomí užitečné rady a  mož-
nosti řešení drobných potíží.

ukové metody pro jednotlivé předměty. 
Nelpíme na konkrétních přístupech – na-
ším cílem je výchova svobodného a zodpo-
vědného člověka, který dohlédne důsledky 
svého chování a  rozhodování. V  blízké 
době se pustíme i  do  hledání družináře/
družinářky na příští školní rok, takže po-
kud je snad zájemce v  řadách čtenářů, 
nechť se klidně hlásí už nyní. 

Přihlášky ke školní docházce
Začátek nového školního roku se zdá být 
v  nedohlednu, přesto dle počtu přihlášek 
už je kapacita příští první třídy naplněna 
přes okraj. Maximální počet žáků jsme sta-
novili na 16. Neděláme si iluze, že všechny 
přihlášené děti nakonec nastoupí. Přesto, 
uvažujete-li o Sedmihlásku jako té nejlepší 
škole pro své dítě, s podáváním přihlášky 
neotálejte.

S veškerými dotazy ohledně školy se mů-
žete obracet na zs.sedmihlasek@gmail.com, 

nejhezčí inzerát najdete na Facebooku Zá-
kladní škola Sedmihlásek a  obecné in-
formace načerpáte na www.skolasedmihla-
sek.cz 

Vlídný a  vzletný rok 2022 přeje ZŠ Sed-
mihlásek!

l

karolína Šípalová

Objevme (věřme v) sílu motivace a zdravé sebevědomí
Titulek	je	nejen	obdoba	názvu	naší	nové	nabídky,	určené	
především	ženám,	vztahuje	se	i	k	další	nové	aktivitě	Her	
na	hrdiny	pro	druhostupňové	děti,	ale	obecně	se	prolíná	
v	aktivitách	Lexiku	a	je	mottem	do	celého	roku	2022.
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

První školní den si bilingvní žáčci mohli 
užít bez stresu, protože už se mezi sebou 
i  se svými učiteli znali z  příměstského 
kempu, který pro své žáky pořádá společ-
nost Young Hippocampus vždy před začát-
kem nového školního roku.

 
Intenzivní výuka v  anglickém jazyce 

v  odpoledním programu přinesla rychle 

ovoce, a tak děti ve velmi krátké době do-
sáhly mimořádných pokroků. Reagují 
na  pokyny vyučujících – rodilých mluv-
čích, rozumí, co mají udělat, a  také samy 
v anglickém jazyce komunikují. Od nové-
ho roku začaly číst první jednoduché ang-
lické knihy. V  projektové části programu 
momentálně cestují po světě. Při návštěvě 
Antarktidy vytvářely zamrzlou krajinu 

a iglú, v Americe indiánské totemy a v Asii 
si vyzkoušely výrobu tradičního čínského 
draka. Učitelé, rodilí mluvčí, rozšiřují je-
jich obzory nejen v jazykových kompeten-
cích, ale i  v  rámci sdílení jejich vlastních 
kultur.

 
Ve druhém pololetí je pak čeká objevo-

vání pohádek z různých částí světa a s tím 
spojené animační práce na  iPadech, které 
jsou v bilingvním programu Young Hippo-
campus také hojně využívány.

Bilingválnost prokazatelně zvyšuje moz-
kovou efektivitu a  posiluje kognitivní 
funkce. Zlepšuje mimo jiné i  schopnost 
rychlejšího myšlení, porozumění informa-
cím a jejich relevanci. Jazyková vybavenost 
a právě práce s informacemi patří mezi ne-
zbytné kompetence současnosti.

Nyní, když se blíží se konec prvního po-
loletí a učitelé, rodiče i samotní žáci si pro-
gram velice pochvalují, probíhají přípravy 
na otevření dalšího ročníku. S bilingvním 
programem se můžete přijít seznámit 
na jedné z připravovaných prezentací spo-
lečnosti Young Hippocampus, které budou 
probíhat vždy ve středu v 17.30, a to, 26. 1., 
23. 2. a 23. 3.

� l

Bilingvní výuka na ZŠZB
S	novou	budovou	otevřela	od	letošního	školního	roku	ZŠ	
Zdenky	Braunerové	také	první	bilingvní	třídu.	I	přes	stále	
trvající	pandemickou	situaci,	s	ní	spojené	restrikce	a	obavy	
z	dalšího	lockdownu	se	třídu	podařilo	naplnit	a	v	září	se	
v	1.	E	sešlo	20	prvňáčků,	připravených	na	výuku	v	českém	
i	anglickém	jazyce.	Vedení	školy	se	podařilo	v	tomto	
nelehkém	období	zajistit	pro	jejich	výuku	kvalifikované	
rodilé	mluvčí.	

n�Pod taktovkou divadelní herečky Lídy 
Razimové, která se celoživotně věnuje prá-
ci s dětmi.

Logotábor 8.–12. 8. 2022 
(NOVINKA, volně navazuje na  logope-
dii)
n�Pro děti od 5 do 8 let nebo dle individu-
ální dohody
n�V čase 8.30 až 16.30
n�Pod odborným logopedickým vedením se 
zaměříme na rozvoj řeči, komunikace a gra-
fomotoriky, a přitom to děti bude bavit.

malý objevitel 15.–19. 8. 2022
(mnohaletý úspěšný projekt)
n�Pro kluky i holky od 5 do 9 let
n�V čase 8.30 až 16.30
n�Dobrodružné výlety za poznáním příro-
dy, prázdninové hry.
n�Tentokrát se ponoříme do tajů říše rost-
lin a zvířat. 

n�Příprava i vedení zkušenými lektorkami, 
které mnohé děti již znají.

Hra na hrdiny 22.–26. 8. 2022
(NOVINKA, volné pokračování kurzu)
n�Pro 8 až 12 kluků a holek na 2. stupni ZŠ 
(SŠ)
n�Děti si zlepší komunikaci a vyjadřování, 
rozvinou fantazii a kreativitu, a to s indivi-
duálním zaměřením na potřeby hráčů.
n�Hrát se bude i venku na čerstvém vzdu-
chu spolu s  nadšenými lektory, kteří se 
hrám profesionálně věnují.
Rozjezd před školou 22.– 26. 8. a poslední 
týden v srpnu od 29. 8. do 31. 8.

Doučování češtiny 
(od  individuálu po  skupinky dle věku 
a dohody).
n�Pro děti 1. až 7. třída (včetně)
n�V čase od 10.00 do 13.00, nebo dle indi-
viduální dohody

n�S  erudovanou lektorkou a  dlouholetou 
učitelkou na ZŠ Evou Hrazděrovou.

Více na  www.lexik.cz, www.insignis.cz 
i na Facebooku. 

V případě jakýchkoli dotazů pište na po-
radna@lexik.cz, info@lexik.cz nebo info@in-
signis.cz anebo volejte na  733  643  642, 
739 035 000. Hlaste se již nyní, počet míst je 
omezen a v případě, že se některá z aktivit ne-
uskuteční, vám garantujeme vrácení peněz.

Těší se na vás celý kolektiv Lexiku a In-
signis s přáním mnoha úspěchů do nového 
roku.

� l

 mgr. Lenka červenková
ředitelka	vzdělávacích	center	

Lexik	a	Insignis

Vladimíra Drdová
radní	pro	školství		
a	sociální	věci



 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 
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PNEUSERVIS
Přílepská 1233 Roztoky

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

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

AUTODÍLY
Přílepská 1233 Roztoky

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

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

AUTOSERVIS
Přílepská 1707 Roztoky

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


