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Když procházím naším domem, zjišťuji, že za každými dveřmi je 
jeden člen domácnosti a komunikuje se světem přes monitor po-
čítače. Nejstarší syn programátor se tím živí, dcera sleduje distanč-
ně přednášky na vysoké škole, mladší syn gymnazista má rovněž 
distanční výuku a na dálku pracuje a studuje dokonce i manželka, 
která jinak moc neposedí. A když mě sklátila ta neviditelná po-
tvora, skončil jsem u počítače jako pojítka s okolním světem i já.

Předpokládám, že dost podobně to vypadá i v  jiných domác-
nostech. A nejen v nich, i naše zastupitelstvo, komise a výbory se začaly scházet ve vir-
tuálních místnostech. Považte, i redakční rada Odrazu!

Jasně, pokrok nezastavíš a  technické vymoženosti, které nám umožní komunikovat 
klidně s někým třeba v Austrálii, jsou nepochybně úžasné a užitečné.

Je to ale směr, kterým bychom se měli ubírat? Někomu to může připadat pohodlné, 
nemusí se nikam trmácet, a přitom se dozví všechno, co potřebuje. Ušetří čas i cestovné.

Až se zbavíme koronaviru, teoreticky by se mohlo všechno vrátit do „normálního“ 
stavu. Obávám se však, že něco z toho původně vynuceného pracovního stylu už v nás 
zůstane zaháčkováno. Bude to jeden z nemedicínských důsledků pandemie. Normální 
už budou i ty videokonference.

Kam až to povede? Budeme se navštěvovat přes displeje monitorů? Budeme chodit 
na rande ke svému počítači? Budeme číše na oslavu něčích narozenin pozvedat před 
webkamerami? Budou se svatby a pohřby vysílat online na internetu? Nebo se dokonce 
bude možno přes videokonferenci oženit či rozvést?

Je to jako s ohněm. Mám na mysli to pořekadlo o dobrém sluhovi a zlém pánu. Dokud 
bude technika jen naším pomocníkem, dobře. Jenom nás nesmí ovládnout.
Sociální kontakty jsou nenahraditelné. Lidé se potřebují potkávat, hledět si do očí, do-
týkat se. Přes počítač se totiž blbě nadává i vyznává láska. A bez emocí jsme jako ty 
počítače bez elektřiny.  l

Hezké Vánoce všem lidem dobré vůle za celou redakční radu přeje
Jaroslav Drda

P. S. S  letošním posledním číslem ukončila v  souvislosti se stěhováním z Roztok své 
působení v redakční radě její předsedkyně Eva Frindtová. Přejeme jí hodně klidu a spo-
kojenosti v nové životní etapě a děkujeme za příjemnou a plodnou spolupráci. 
  Redakční rada
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INFORMACE Z RADNICE

Návrh rozpočtu města 
na příští rok
Tento návrh rozpočtu města je již jedenác-
tým návrhem rozpočtu, který zastupitel-
stvu předkládám (první jsem předkládal 
rozpočet na rok 2011). Musím říct, že za tu 
dobu jsem nezažil takovou nejistotu ohled-
ně výše daňových příjmů jako letos. Je to 
dílem covidové krize, dílem legislativního 
procesu, protože ani nyní nevíme, jaké bu-
dou příští rok platit daňové zákony. Proto 
se rozpočet nesestavuje jednoduše.

Z výše uvedeného důvodu jsme k návr-
hu rozpočtu přistupovali velmi opatrně. 
Daňové příjmy jsme v  posledních letech 
odhadovali na  základě kalkulačky Svazu 
měst a obcí, která vždy vychází z predikce 
ministerstva financí pro sestavení státního 
rozpočtu. Letos byla tato predikce prove-
dena v  první půli září. Je zjevné, že tato 
data, která nepočítala s druhou vlnou covi-
dové epidemie, jsou značně nadhodnoce-
ná. Proto jsme na  rozdíl od  státního roz-
počtu opatrnější a  počítáme s  nižšími 
daňovými příjmy. Navíc v tuto chvíli kvůli 

chaotickému projednávání daňového ba-
líčku v  Poslanecké sněmovně nevíme, jak 
bude daňový systém v příštím roce nasta-
ven, což má dopad i na daňové příjmy měst 
a  obcí. Z  těchto důvodů nebudeme moci 
příští rok zahájit mnoho nových investič-
ních akcí. Největší probíhající stavbou je 
nová škola v Žalově. Ta bude v příštím roce 
dokončena a není výpadkem příjmů města 
ohrožena. Protože tento článek píšu ještě 
před zasedáním zastupitelstva, které bude 
rozpočet města schvalovat, o jeho konkrét-
ní podobě vás budu tradičně informovat 
v lednovém vydání Odrazu.

Změny ve vedení města
V listopadu jsem byl zvolen krajským rad-
ním pro kulturu, památkovou péči a  ces-
tovní ruch. Stal jsem se tak členem rady 
Středočeského kraje. Věřím, že toto mé 
nové působení bude přínosné i  pro naše 
město. Pozice krajského radního je stejně 
jako pozice starosty uvolněná. Proto navr-
huji roztockému zastupitelstvu, abych 
od nového roku byl i nadále starostou na-
šeho města, ale abych byl v této funkci ne-

uvolněný. To znamená, že budu na  naší 
radnici trávit méně času (budu pobírat  
40 procent platu starosty). Aby toto opatře-
ní nemělo negativní vliv na  chod úřadu, 
navrhuji zastupitelům, aby novým neuvol-
něným místostarostou byl Zdeněk Richter, 
který převezme část mé agendy, zejména 
dohled nad stavbou školy, řízení městské 
policie, aktualizaci strategického plánu 
rozvoje města a  rozvoj a  fungování dět-
ských hřišť. Jsem si jistý, že tým ve vedení 
města, v jehož čele i nadále budu mít čest 
být, bude fungovat minimálně tak dobře 
jako doposud. Závěrem podotýkám, že 
tyto změny nebudou pro město znamenat 
náklady navíc, bude to pro městský rozpo-
čet naopak úspora.

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych 
vám ještě jednou popřál krásné Vánoce 
a aby byl příští rok radostnější než ten le-
tošní.  l

Srdečně

Vážení	spoluobčané,	předně	vám	přeji	krásné	a	klidné	
Vánoce	a	pevné	zdraví	a	vše	dobré	do	nového	roku.

Slovo starosty

Ve středu 18. listopadu roztocké zastupitel-
stvo poprvé v historii proběhlo formou vi-
deokonference. Celkem dvaadvacet bodů 
programu zahrnovalo i agendu ze zrušené-
ho říjnového zasedání, nicméně na  jejich 
projednání tentokrát zastupitelům stačily 
necelé tři a půl hodiny.

Po běžném procedurálním úvodu se za-
stupitelstvo věnovalo stavu městského roz-
počtu a jeho potřebným úpravám reagují-
cím na  aktuální vývoj v  posledních dvou 
měsících. Celkem postupně schválilo dva-
cítku rozpočtových opatření.

Poté zastupitelstvo odsouhlasilo odkup 
pozemku pod komunikací Za  Potokem 
od Českých drah za 70 000 Kč.

Další část jednání byla věnována zřizo-
váním věcných břemen, a  to společnosti 
PRE distribuce pro elektrické vedení v dél-
ce 10 a  11 metrů a  společnosti Connect 
Plus pro položení optických kabelů v délce 
přes 1400 metrů.

Zastupitelé se seznámili s obsáhlou zprá-
vou o  činnosti městské policie za  období 
od 14. 6. do 8. 11. 2020.

Důležitým bodem bylo schválení dodatku 
koncesní smlouvy se společností SČVK 
v důsledku legislativní změny vodního zá-
kona.

Již dříve byla v rozpočtu schválena úče-
lová investiční dotace ve výši 2 250 000 Kč 
Tělocvičné jednotě Sokol na rekonstrukci 
venkovních sportovišť a  jejich zázemí 
včetně ekologické likvidace stávající bu-
dovy tzv. likusáku. Zastupitelstvo nyní 
schválilo znění příslušné veřejnoprávní 
smlouvy.

V závěru zasedání ještě zastupitelé od-
souhlasili smlouvu o  budoucí smlouvě 
darovací se třemi soukromými stavební-
ky, kteří si v  ulici Masarykova a  Bernáš-
kova vybudují na své náklady splaškovou 
kanalizaci a následně ji darují městu.

 l

Dálkové zastupitelstvoZapojíte se? 
Události	kolem	koronavirové	
epidemie	zvýraznily	důležitost	
pomoci	starším	a	handicapovaným	
občanům.	Ti	ovšem	mnohdy	tuto	
pomoc	potřebují	i	v	době,	kdy	žádná	
epidemie	nehrozí.	Ne	každý	je	do-
statečně	mobilní	a	soběstačný	a	ne	
každý	má	poblíž	své	příbuzné	nebo	
ochotné	známí.	
To	je	hlavní	myšlenka	návrhu	
na	vytvoření	jednoduchého	systému	
sousedské	pomoci,	se	kterým	přišli	
roztočtí	občané	v	rámci	projektu	
Dobrý	nápad.	
Městský	úřad	vytvoří	databázi	lidí,	
kteří	jsou	ochotni	zdarma	nebo	
za	velmi	nízký	poplatek	obstarat	
potřebným	občanům	nákupy,	
doprovodit	je	k	lékaři	a	podobně.	
Prostřednictvím	svého	sociálního	
oddělení	pak	MÚ	zprostředkuje	
kontakt	mezi	pomocníky	a	zájemci	
o	jejich	pomoc.	
V	prvním	kroku	tedy	prosíme	občany,	
kteří	by	měli	zájem	se	do	tohoto	pro-
jektu	v	roli	pomocníků	zapojit,	aby	se	
přihlásili	písemně	na	adresu	MÚ	nebo	
e-mailem	na	mu@roztoky.cz.		 l

Jaroslav Drda

Jan Jakob
starosta	města	Roztoky

Jaroslav Drda
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Schůzka, která se odehrála na konci listo-
padu v prostorách nádraží, zřejmě finál-
ně odstartovala odloženou rekonstrukci. 
Od února roku 2021 obsadí podle sdělení 
Správy železnic roztocké nádraží a  okolí 
těžká a hlučná technika. Během roku a půl, 
kdy bude stavba probíhat, se změní nástu-
piště (cíl je vybudovat bezbariérový pří-
stup), přibudou výtahy, nový podchod až 
do  muzea, nové bude zastřešení peronů. 
Práce budou zejména v březnu velmi hluč-
né a několik dní musejí bohužel probíhat 
i v noci. Nelze tomu zabránit: dráhy se řídí 
grafikonem mezinárodní trati a  vylučují 
v zásadě jiný postup. 

Budeme se snažit, aby změny k  lepšímu 
doznala i  historická budova. Je slíbena 
nová dlažba, moderní WC, líbilo by se nám 
navrácení luxferů a  celková kultivace. 
Zdůrazním ale, že stavba je plně v  režii 
Správy železnic. Město téměř čtvrtmi- 
liardovou akci ani neorganizuje, ani nefi-
nancuje, s  výjimkou drobného příspěvku 
na podchod do zámku. O ten se jinak dělí 
investor se Středočeským krajem.

Zástupci Správy železnic nás ujistili, že 
komunikaci s  občany, varování před hlu-
kem během prací, provozní problémy – vše 
budou promptně řešit. Více informací pří-
mo od nich přinese lednový Odraz. 

Dopravní spojení by podle sdělení odpo-
vědného zástupce SŽ nemělo být naruše-
no. Městu ovšem investor přestavby vypo-
věděl nájem parkoviště – cca od  půlky či 
konce ledna tedy nebude možno parkovat 
u nádraží na obvyklých místech. Zajistíme 
pouze dílčí náhradu, jen potud, co bude 
v našich silách – a co nám budou ochotni 
privátní majitelé pozemků či penicilínka 
pronajmout.

Stavba, zejména její hlučná část, bude vel-
mi obtěžující. Na jejím konci ale bude zmo-
dernizované nástupiště a věřím, že k lepší-
mu proměněné celé roztocké nádraží.  l

Tomáš Novotný

Velká přestavba nádraží začne v únoru

Lepší zajištění ordinace 
dětské lékařky 
Radní přitakali tomu, aby ordinace dětské 
lékařky (majetek města, míněna ordinace) 
byla vybavena zabezpečovacím zařízením, 
a uložili správě města jednat s paní doktor-
kou o výši její spoluúčasti. 

Daňové příjmy a dary 
od autoškol 
Radní vzali na  vědomí přehled daňových 
příjmů předložených panem starostou Ja-
kobem, vyzvali odbor správy města, aby 
zajistil další nabídky stran služeb – obsluhy 
plynových kotelen v  obci, přijali finanční 
dary pro město od dvou autoškol, operují-
cích na silnici v někdejší třešňovce, a schvá-
lili harmonogram mobilních sběrů komu-
nálních odpadů v roce 2021. Harmonogram 
bude vyvěšen na webu obce. 

Nová zeleň
Radní Martin Štifter přednesl informaci 
o  výsadbě stromů na  pozemcích obce. 
Uveďme, že ozelenění se například dočká 
obecní pozemek za dětským hřištěm a la-
novkou v ulici Obránců míru. Výsadbu za-
jistí odbor životního prostředí podle pro-
jektu odborníků. 

Průběžně jsou dosazovány nové ořešáky 
v  Palachově ulici či okrasné třešně u  po-
mníku vojáka na Školním náměstí. 

Projektování vodovodů 
a kanalizací 
Radní souhlasili s  tím, aby projektovou 
přípravu úprav a  rekonstrukcí vybraných 
částí vodovodní a  kanalizační sítě města 
provedl vítěz soutěže, firma Valbek z Pra-
hy, která nabídla cenu 647 700 Kč bez daně, 
a uložili starostovi smlouvu podepsat. 

Poštovní schránky 
na rohu ulice…
Starosta Jan Jakob předložil materiál týka-
jící se schránek České pošty. Pošta přišla 
s návrhem na přemístění či zrušení někte-
rých schránek. To druhé z  důvodu, že 
do některých schránek vhodí občané třeba 
jen šest dopisů týdně…

Rada souhlasila s  tím, aby se přesunula 
poštovní schránka z  Přílepské u  čp. 1354 
do  Lidické ulice k  autobusové zastávce 
Rozcestí Žalov, kývli jsme například 
na  zrušení schránky v  Jiráskově ulici či 
schránky na Školním náměstí. Naopak za-
chována by podle mínění rady měla být 
schránka u zámku. 

Z  Tyršova náměstí od  někdejší pošty 
(od čp. 380) se schránka přesune k autobu-
sové zastávce na Tyršově náměstí. 

Sociální dávky potřebným
Městská rada souhlasila se změnou účelu 
části přidělené dotace pro Svaz postiže-

ných civilizačními chorobami (zájezdy 
do divadel nemohly být realizovány), sou-
hlasila s  výplatou příspěvků potřebným 
spoluobčanům na  nájem či úhradu škol-
ních obědů nezletilých dětí, stejně tak s po-
skytnutím finanční podpory postiženému 
spoluobčanovi na rehabilitační terapie. 

Vymáhání dluhů 
za neplacené nájemné
Radní se zabývali dluhy za nájmy v obecních 
bytech a nebytových prostorách a uložili od-
boru správy města nadále vymáhat dluhy 
velmi usilovně, což se díky nové pracovnici, 
zabývající se touto agendou, po  delší době 
opět docela daří. Další informace o dlužní-
cích zazní na prosincové radě města. 

Dotace na sportovní akce 
Radní souhlasili s připomínkami k návrhu 
územního plánu obce Únětice, projednali 
zápis ze sportovní komise a přitakali přidě-
lení finančních prostředků na akce Fotba-
lový kemp, Sportýna a též na stolní tenis. 

Situace v nemocnici
Místostarosta Tomáš Novotný informoval 
o jednání s ředitelem nemocnice. Pan Ma-
toušek informoval zkraje listopadu radu 
města o tom, že ač se LDN současná tristní 
situace želbohu nevyhnula jak stran pa- 
cientů, tak personálu, LDN velmi nároč-
nou situaci zvládá. Radní následně souhla-
sili s předáním 500 ks jednorázových rou-
šek a  300 ks respirátorů nemocnici RHG 
a přidali poděkování jejímu personálu.  l

Schůze městské rady v listopadu
Listopadová	městská	rada	se	uskutečnila	částečně	
distančně	–	část	radních	se	k	jednání	připojila	přes	internet.	
Na	programu	bylo	dvacet	sedm	bodů,	se	kterými	se	rada	
vypořádala	během	tří	hodin.	

Tomáš Novotný
místostarosta
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n 2. 11. oznámeno cestou PČR narušení 
občanského soužití mezi druhem a  druž-
kou v bytě domu v ulici Hálkova – hlídka 
na místo, na místě již klid, provedeným še-
třením zjištěno, že poškozené nadával její 
druh, k  napadení nedošlo, kvalifikováno 
a šetřeno jako podezření z přestupku proti 
občanskému soužití;
n 3. 11. ve  schránce důvěry MP Roztoky 
nalezena SIM karta společnosti Vodafone 
– nalezená SIM karta odeslána společnosti 
Vodafone;
n 4. 11. v rámci hlídkové činnosti nalezeno 
na parkovišti v ulici Masarykova v Rozto-
kách odstavené vozidlo tov. zn. VW Golf, 
nesplňující podmínky provozu na pozem-
ních komunikacích, vozidlo evidentně 
dlouhodobě neprovozováno – provedenou 
lustrací v evidenci vozidel bylo zjištěn pro-
vozovatel vozidla, na vozidlo vylepena vý-
zva, zadokumentováno, výzva zaslána 
i provozovateli vozidla, oznámeno Silničně 
správnímu úřadu při MÚ Roztoky;
n 6. 11. oznámeno pokousání psa jiným 
psem na křižovatce ulic Olbrachtova a Ži-
rovnického – zadokumentováno, kvalifiko-
váno a šetřeno jako podezření z přestupku 
proti pořádku v územní samosprávě s od-
kazem na  znění OZV, provedeným šetře-
ním na  základě místní a  osobní znalosti 
strážníků MP Roztoky zjištěna majitelka 
psa, který pokousal psa oznamovatele, tato 
vyzvána k  podání vysvětlení, k  němuž se 
dostavila, přestupek bude s majitelkou psa 
vyřešen uložením blokové pokuty v příkaz-
ním řízení na místě, majitelka psa poučena, 
že je povinna nahradit veškeré výdaje spo-
jené s léčením zraněného psa, přislíbila, že 
se spojí s majitelem zraněného psa, jak bylo 
později zjištěno od majitele zraněného psa, 
tak i učinila, veškeré náklady spojené s léče-
ním zraněného psa majiteli uhradila, pře-
stupek vyřešen uložením blokové pokuty 
v příkazním řízení na místě;
n 6. 11. oznámena krádež zboží v prodejně 
Tesco s tím, že podezřelá osoba byla zadr-
žena ochrankou prodejny – hlídka na mís-
to, na místě zjištěno, že podezřelá osoba si 
v prostoru prodejny dala zboží do batohu 
a prošla přes pokladny, aniž by toto zboží 
zaplatila, u východu z prodejny byla zadr-
žena ochrankou prodejny, ke  krádeži se 
doznala, odcizené zboží vrátila, kvalifiko-
váno a šetřeno jako podezření z přestupku 
proti majetku, přestupek vyřešen ulože-
ním blokové pokuty v  příkazním řízení 
na místě;

n 7. 11. ve  schránce důvěry MP nalezen 
mobilní telefon iPhone 6 – telefon umístěn 
na MP Roztoky jako nález, ještě téhož dne 
zjištěn majitel, kterému byl nalezený mo-
bilní telefon vrácen, majitel by touto cestou 
chtěl poděkovat poctivému nálezci;
n 9. 11. oznámen nález svazku klíčů v pro-
storu levohradeckého hřbitova s  tím, že 
oznamovatel tento svazek klíčů donesl 
na  MP Roztoky – nalezený svazek klíčů 
uložen na  MP jako nález, ještě téhož dne 
zjištěn majitel, kterému byl nalezený svazek 
klíčů předán, majitel by touto cestou chtěl 
poděkovat poctivému nálezci;
n 10. 11. oznámeno napadání zaměstnan-
ců prodejny Albert na  Tyršově náměstí 
pravděpodobným pachatelem krádeže 
zboží v prodejně Albert – hlídka na místo, 
na  místě zaměstnanci prodejny označen 
muž pohybující se po  prodejně, který se 
choval agresivně, zadržen hlídkou MP 
Roztoky, vyzván k  prokázání totožnosti, 
neměl u sebe doklady ani peníze, jimiž by 
uhradil zboží, které u  něj bylo zajištěno 
a  pocházelo z  prodejny, podezřelá osoba 
jej odmítala zaplatit, zboží bylo vráceno 
na  prodejnu, dalším šetřením zjištěno, že 
v prostoru pokladen se tato podezřelá oso-
ba chovala agresivně a  rozbila úmyslně 
plexisklo oddělující kupujícího od poklad-
ní a dále zničila dotekový monitor poklad-
ny tím, že jej shodila na podlahu, na místo 
se dostavila též hlídka PČR Libčice, která 
si převzala událost a  podezřelou osobu 
k  realizaci zadokumentování trestného 
činu výtržnictví;
n 12. 11. v rámci hlídkové činnosti naleze-
no v ulici Rýznerova zaparkované nezajiš-
těné vozidlo tov. zn. Škoda Fabia, vozidlo 
evidentně na  tomto místě zaparkováno 
delší dobu – dle registrační značky zjištěn 
provozovatel vozidla, který bude vyzván 
ke zjednání nápravy, aby si vozidlo zajistil 
proti zneužití;
n 12. 11. oznámen nález finanční hotovosti 
na Tyršově náměstí v místě u hotelu Acade-
mic – nalezená finanční částka uložena 
na MP Roztoky jako nález, nález bude zve-
řejněn na webových stránkách MP Rozto-
ky, města Roztoky a Facebooku – skupina 
Roztoky;
n 12. 11. v rámci hlídkové činnosti naleze-
no v ulici Masarykova na parkovišti zapar-
kované nezajištěné vozidlo, které mělo ote-
vřené dveře u  spolujezdce – provedenou 
lustrací v evidenci vozidel zjištěn provozo-
vatel vozidla, vozidlo zavřeno hlídkou MP 

Roztoky, proveden pokus o  vyrozumění 
provozovatele cestou MP Praha 4;
n 13. 11. oznámen přestupek v dopravě, kdy 
řidič červeného vozidla nezjištěné tovární 
značky měl svojí jízdou ohrozit chodce pře-
cházejícího po přechodu v ulici Jana Pala-
cha u  křižovatky s  ulicí Jungmannova – 
ke zranění osob nedošlo, zadokumentováno, 
kvalifikováno jako podezření z  přestupku, 
provedeno místní šetření po  podezřelém 
vozidle a na základě kamerového záznamu 
zjištěno místo, kde vozidlo parkuje, zjištěna 
registrační značka vozidla, zadokumento-
váno, provedenou lustrací v evidenci vozi-
del zjištěna provozovatelka vozidla, pode-
zření z  přestupku oznámeno příslušnému 
správnímu orgánu k  projednání, tj. MÚ 
Černošice, odbor přestupků – dopravní 
přestupky, Praha 2, Podskalská č. 19;
n 13. 11. oznámen nález peněženky s do-
klady a  finanční hotovostí v  ulici Lidická 
s  tím, že oznamovatelka tuto peněženku 
donesla na MP Roztoky – nalezená peně-
ženka uložena na MP jako nález, ještě té-
hož dne zjištěn majitel, jemuž byla naleze-
ná peněženka i s obsahem předána, majitel 
by touto cestou chtěl poděkovat poctivému 
nálezci;
n 14. 11. žádost PČR Libčice o  prověření 
oznámení vyhrožování zabitím nožem 
v bytě domu v ulici Rýznerova v obci Úně-
tice, kde mělo dojít k rodinnému konfliktu, 
kdy není přesně znám oznamovatel, jelikož 
telefonoval z  vypůjčeného mobilu z  pro-
dejny potravin – na místě zjištěno, že pode-
zřelý přijel na návštěvu své bývalé přítelky-
ně, se kterou má 4 děti, v průběhu návštěvy 
se pohádal s  jejím současným přítelem, 
který údajně nadával jeho dětem, současný 
přítel poté z bytu utekl a volal na policii, je-
likož se cítil ohrožen, ke zranění osob ne-
došlo, věc předána PČR Libčice;
n 14. 11. oznámeno narušení občanského 
soužití mezi druhem a  družkou v  bytě 
domu v  ulici Hálkova – hlídka na  místo, 
na  místě již klid, provedeným šetřením 
zjištěno, že došlo pouze k hádce mezi dru-
hem a družkou, k napadení nedošlo, druh 
vykázán z bytu, jelikož to bylo přání ozna-
movatelky a její druh neměl žádný právní 
vztah k  tomuto bytu, druh z  bytu odešel 
pryč, oznamovatelka nechtěla přestupek 
řešit, přesto poučena o  možnosti řešení 
přestupku ve správním řízení;
n 15. 11. oznámeno porušení OZV o regu-
laci hluku, a  to hlučnými stavebními pra-
cemi na staveništi školy v objektu bývalého 
Barumu v ulici za Cihelnou v době, kdy je 
to zakázáno, tj. v neděli – na místě zjištěna 
hlučná pracovní činnost bagrů, které pro-
váděly výkopové práce, zúčastněné osoby 
poučeny o porušování OZV o regulaci hlu-

Z deníku Městské policie Roztoky
V	této	rubrice	bychom	rádi	občany	Roztok	informovali	o	činnosti	Městské	
policie	Roztoky,	a	to	za	období	od	30.	10.	do	2.	12.	2020:
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ku, vyzvány k ukončení prací, což učinily, 
přestupek byl vyřešen na místě domluvou;
n 15. 11. oznámen nález odhozeného dět-
ského horského jízdního kola zn. Author 
Mirage v prostoru pozemku bývalého ho-
telu Maxmiliánka – hlídka na místo, nale-
zené horské kolo zajištěno a uloženo na MP 
Roztoky, pořízena fotodokumentace, nález 
bude zveřejněn na  webových stránkách 
MP Roztoky, města Roztoky a Facebooku 
– skupina Roztoky, na  základě zveřejnění 
nálezu jízdního kola na Facebooku byl zjiš-
těn majitel, nalezené jízdní kolo mu bylo 
předáno a bylo zjištěno, že toto jízdní kolo 
bylo odcizeno v  červnu letošního roku 
na území Prahy 6 – Suchdol;
n 15. 11. v nočních hodinách oznámen ná-
lez batohu s obsahem věcí, který zanechal 
pasažér vozidla společnosti Uber při vystu-
pování z tohoto vozidla v obci Únětice, ba-
toh přivezl řidič této společnosti na  MP 
Roztoky – nalezený batoh uložen na  MP 
Roztoky jako nález, tento nález bude pře-
dán OÚ Únětice;
n 20. 11. oznámení o volně pobíhajícím psu 
v k. o. Únětice – hlídka na místo, pes umís-
těn do  kotce při OÚ Únětice, vyrozuměn 
zástupce OÚ Únětice k dalším opatřením;
n 20. 11. v nočních hodinách asistence po-
licistům PČR Libčice při předání mladistvé 
osoby zákonnému zástupci po  zajištění 
osoby při porušení nařízení vlády (zákaz 
vycházení po 21.00 hod.), kdy se osoba po-
hybovala v Lidické v Roztokách v pozdní 
noční hodinu, přestupek v řešení policistů 
PČR Libčice;
n 21. 11. na  žádost HZS Středočeského 
kraje prověřeno oznámení o požáru u že-
lezniční tratě Roztoky–Praha, zjištěn požár 
hromady trávy, předáno HZS Roztoky 
k dalšímu opatření;
n 21. 11. v nočních hodinách byla před slu-
žebnou nalezena žena ležící na zemi, která 
oznámila, že se nemůže hýbat, protože byla 
ve svém bytě napadena svým manželem – 
na místo přivolána RZS Praha-venkov, kte-
rá po ošetření na místě oznamovatelku pře-
vezla do nemocničního zařízení, na místo 

též hlídka PČR, která si věc převzala k rea-
lizaci zadokumentování napadení osoby; 
n 22. 11. oznámen nález mobilního telefo-
nu Samsung s  OP před prodejnou Pepco 
v Masarykově ulici – nalezený telefon a OP 
uloženy na MP jako nález, zjištěna majitel-
ka, které byly telefon a její OP předány, ma-
jitelka by touto cestou chtěla poděkovat 
poctivému nálezci;
n 23. 11. ve  schránce důvěry MP Roztoky 
nalezena psí známka s nápisem Obec Velké 
Přílepy – psí známka uložena na MP Rozto-
ky jako nález, provedeným šetřením zjištěna 
osoba, které byla tato známka OÚ Velké Pří-
lepy vydána, tato vyrozuměna, aby se dosta-
vila k převzetí této psí známky, což v násle-
dujících dnech učinila, majitelka by touto 
cestou chtěla poděkovat poctivému nálezci;
n 23. 11. ve schránce důvěry MP Roztoky 
nalezena průkazka PID – zjištěna majitel-
ka, majitelce nalezená průkazka předána, 
majitelka by touto cestou chtěla poděkovat 
poctivému nálezci;
n 24. 11. oznámen volně pobíhající pes 
na křižovatce ulic Masarykova a Obránců 
míru – na místě proveden odchyt psa, ten-
to umístěn do záchytného kotce MP Roz-
toky, dle psí známky zjištěn majitel, tento 
vyrozuměn, pes předán majiteli v pořádku, 
přestupek vyřešen uložením blokové po-
kuty v příkazním řízení;
n 26. 11. oznámena agresivní osoba domá-
hající se vstupu do uzavřené pobočky Čes-
ké spořitelny v Lidické ulici v Roztokách – 
hlídka na místo, na místě osoba, která byla 
v době příjezdu hlídky na místo již v klidu, 
bylo zjištěno, že ji rozčílilo, že pobočka 
České spořitelny je pro klienty uzavřena 
a že se nedostane k přepážce pobočky, ne-
došlo k  žádnému poškození či zranění 
osob, vyřešeno na místě domluvou a osoba 
odešla v klidu z pobočky;
n 26. 11. v  nočních hodinách oznámeno 
cestou PČR Libčice, že na  parkoviště 
Na Koruně se nechaly vozidlem taxislužby 
společnosti Bolt dovézt dvě osoby, které při 
vystupování z vozidla utekly, aniž by uhra-
dily částku za dopravu z Prahy 6 – Dejvic 

do Roztok – hlídka na místo, na místě též 
hlídka PČR Libčice, provedeno místní pát-
rání po dvou osobách dle popisu získaného 
od  řidiče taxislužby, pátrání s  negativním 
výsledkem;
n 27. 11. oznámeno poškození dvou vozidel 
(tov. zn. Chrysler a tov. zn. Škoda Fabia) za-
parkovaných na  okraji komunikace v  ulici 
Braunerova – provedeným šetřením bylo 
zjištěno, že vozidla byla poškrábána na boku 
ostrým předmětem, vzhledem k výši škody 
oznámeno na PČR Libčice jako přečin po-
škozování cizí věci, zajištěn kamerový zá-
znam, na  kterém je zachycena podezřelá 
osoba, jak obě vozidla poškozuje;
n 1. 12. oznámen nález tašky s notebookem 
v ulici Tiché údolí, která spadla ze střechy 
projíždějícího vozidla – nalezenou tašku 
donesl oznamovatel na MP Roztoky a uve-
dl, že vozidlo pokračovalo dál v jízdě směr 
křižovatka u Zámečku, provedenou kontro-
lou kamerového záznamu z  kamery MDS 
u Zámečku zjištěno vozidlo, ze kterého na-
lezená taška s notebookem spadla, dle regis-
trační značky zjištěn provozovatel vozidla, 
ještě téhož den nalezená taška s  note-
bookem předána majiteli, majitel by touto 
cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci;
n 1. 12. oznámeno ujetí vozidla tov. zn. Kia 
bez zaplacení částky za  natankované po-
honné hmoty od benzinové čerpací stanice 
MOL v Přílepské ulici – zadokumentováno, 
kvalifikováno a  šetřeno jako podezření 
z přestupku proti majetku, provedenou lus-
trací zjištěna provozovatelka vozidla, tato 
kontaktována, zjištěno, že k  neuhrazení 
částky za  natankované palivo došlo omy-
lem, ještě téhož dlužnou částku uhradila.

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. 

Závěrem bych vám chtěl jménem kolek-
tivu MP Roztoky popřát krásné prožití vá-
nočních svátků a  do  nového roku 2021 
všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí 
a  spokojenosti. A  aby ten příští rok byl 
vzhledem k této nelehké době lepší, než je 
ten letošní. 

 l

 Petr Vevera 
	ved.	str.	MP	Roztoky
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INFORMACE Z RADNICE

Město Roztoky zastoupené tajemníkem MÚ vyhlašuje podle  
zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, 
v platném znění, výběrové řízení na funkci: 

vedoucí úředník – vedoucí oddělení 
sociálního a dPs Městského úřadu Roztoky 
s místem výkonu práce nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky.

Zákonná kritéria pro jmenování vedoucího úředníka: 
Vedoucím úředníkem se může stát fyzická osoba, která splňuje předpoklady podle § 4 zák. 312/2002 Sb., v platném znění: 
je státním občanem České republiky, popř. cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je 
způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a ovládá jednací jazyk.

Kvalifikační požadavky: ukončené VOŠ nebo VŠ vzdělání v oboru zaměřeném na sociální práci nebo v příbuzném oboru dle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Další požadavky na uchazeče:  
n schopnost samostatného výkonu práce a rozhodování 
n komunikativnost, příjemné vystupování, pečlivost 
n organizační schopnosti, proaktivní přístup, spolehlivost 
n dobrá znalost práce na PC 
n řidičský průkaz skupiny „B“ – aktivní řidič/řidička 
n odolnost vůči stresu a psychické zátěži 
n ochota dále se vzdělávat 
n výhodou zkouška zvláštní odborné způsobilosti v sociálních službách

Uchazeči podají písemnou přihlášku, která musí obsahovat: 
a) jméno, příjmení a titul uchazeče 
b) datum a místo narození uchazeče  
c) státní příslušnost uchazeče 
d) místo trvalého pobytu uchazeče 
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka 
f) datum a podpis uchazeče

K přihlášce je nutno připojit:  
a) strukturovaný životopis, ve kterém se mj. uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech 
a dovednostech, týkajících se správních činností  
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 
c) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Uchazeči narození do 1. prosince 1971 doloží navíc: 
d) negativní lustrační osvědčení (§ 8 odst. 1 zák. č. 451/1991 Sb.) nebo doklad o jeho vyžádání 
e) čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb.

Platové zařazení: platová třída 10 podle zákoníku práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.

Typ pracovního poměru: plný úvazek, na dobu neurčitou. Nástup od 1. 2. 2020 nebo dle dohody.

Písemné přihlášky doručte do 12. ledna 2021 do 12 hodin do podatelny MÚ Roztoky nebo na adresu Městský úřad Roztoky, 
nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky a obálku označte textem VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VED. SOC.ODD. – NEOTEVÍRAT. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů nebo výběrové řízení zrušit bez udání důvodu. l

Mgr. Jaroslav Drda 
tajemník	MÚ
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inForMAce Z rADnice

Město Roztoky zastoupené tajemníkem MÚ vyhlašuje podle zák. 
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, 
v platném znění, výběrové řízení na funkci: 

RefeRent odboRu vnitřních a sociálních 
věcí Městského úřadu Roztoky  
s místem výkonu práce nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky.

Popis pracovní pozice:  
Výkon státní správy a samosprávy na úseku evidence obyvatel, administrativní podpora komise pro projednávání 
přestupků, administrace voleb.

Požadavky na uchazeče:  
n fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, občan ČR nebo osoba, která je cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR, 
ovládá jednací jazyk, je bezúhonná a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností;  
n úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou;  
n právní povědomí o zákonech a právních předpisech potřebných k výkonu funkce (správní řád, zákon o evidenci obyvatel, 
zákon o občanských průkazech, zákon o cestovních dokladech, zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,  
volební zákony);  
n znalost práce na PC;  
n schopnost samostudia, samostatnost, pečlivost, flexibilita a spolehlivost;  
n komunikativní schopnosti v ústním i písemném projevu;  
n výhodou praxe ve státní správě a samosprávě;  
n výhodou zkouška ZOZ pro výkon správních činností při vedení evidence obyvatel. 

Uchazeči podají písemnou přihlášku, která musí obsahovat: 
a) jméno, příjmení a titul uchazeče 
b) datum a místo narození uchazeče  
c) státní příslušnost uchazeče 
d) místo trvalého pobytu uchazeče 
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka 
f) datum a podpis uchazeče

K přihlášce je nutno připojit:  
a) strukturovaný životopis, ve kterém se mj. uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech 
a dovednostech, týkajících se správních činností  
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 
c) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Uchazeči narození do 1. prosince 1971 doloží navíc: 
d) negativní lustrační osvědčení (§ 8 odst. 1 zák. č. 451/1991 Sb.) nebo doklad o jeho vyžádání 
e) čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb.

Platové zařazení: platová třída 10 podle zákoníku práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.

Typ pracovního poměru: na dobu neurčitou. Nástup od 1. 4. 2021 nebo dle dohody.

Písemné přihlášky doručte do 12. ledna 2021 do 12 hodin do podatelny MÚ Roztoky nebo na adresu Městský úřad Roztoky, 
nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky a obálku označte textem VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ EVIDENCE – NEOTEVÍRAT. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů nebo výběrové řízení zrušit bez udání důvodu. l

Mgr. Jaroslav Drda 
tajemník	MÚ
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Odjakživa je světlo vnímáno jako protiklad 
tmy, jako pozitivní element proti negativní 
a hrůzu budící temnotě, ostatně kult světla 
byl součástí náboženských obřadů již před 
příchodem křesťanství. V  době zimního 
slunovratu se dráha slunce na obzoru láme 
a po něm se dny opět začínají prodlužovat. 
O nejdelší noci v roce se proto světlo stává 
symbolem nového života i  nového roku. 
Křesťanská tradice pak spojila zimní sluno-
vrat s oslavou svátku narození Božího syna, 
jenž měl být světlem naděje pro lidstvo. 
S odvoláním na výrok Ježíše Krista v evan-
geliu sv. Jana: „Já jsem světlo světa“ se po-
stupně stalo duchovním symbolem světlo 
svící, jež se zapalovaly při čtení evangelia 
jako znázornění duchovního světla a pro-
jevu radosti ze spasení, které přinesl Ježíš. 
První svíce byly vytvořeny z včelího vosku 
a během 4. století se staly součástí bohoslu-
žeb v křesťanských svatyních. Svíce a úko-
ny s  nimi provázely člověka také během 
přelomových okamžiků jeho života. 

V adventním a vánočním čase se světlo 
a  oheň objevují v  řadě předmětů, úkonů 
a zvyků, jejichž vlastní významová rovina 
a  podoba je vzájemně mírně odlišná, ale 
které spojuje jednoznačná symbolika 
světla. 

V muzejních sbírkách se dochovaly půvab-
ně zdobené a různě tvarované svíčky ozna-
čované jako sloupky či rorátní svíce, které 
byly používány pro osvětlení kostelních 
lavic při ranních mariánských bohosluž-
bách v době adventu zvaných roráty. Název 
byl odvozen od vstupního zpěvu čtvrté ne-
děle adventní, který začíná slovy Rorate 
coeli desuper (Rosu dejte nebesa shůry) 
v radostném očekávání narození Spasitele. 
Tyto svíce byly vyráběny vinutím z neko-
nečné tenké voskové svíčky do tvarů duté-
ho válce, knihy, ryby, věnečku apod. 

Dalším projevem spjatým s  vánočním 
světlem je adventní věnec, na němž se po-
stupně zapalují svíce. Tento zvyk je poměr-
ně mladý. Rozšířil se z protestantské části 
Německa během 19. století do  celé křes-
ťanské Evropy, koncem 20. století i k nám. 
Symbolika barevnosti svící se měnila, stej-
ně jako jejich počet, který se postupně 
ustálil na čtyřech. V katolickém prostředí 
je fialová barva svící odvozena od  barvy 
roucha kněze celebrujícího mše o advent-
ních nedělích. O třetí neděli adventní (zná-
mé jako Gaudete – radujte se) je fialové 
roucho vystřídáno růžovým, jež vyjadřuje 
– stejně jako růžová svíce – radost z brzké-
ho příchodu Spasitele. 

Místo jeho narození oznamovala třem mu-
drcům (v  pozdější tradici třem králům) 
svým svitem hvězda, jež bývá zobrazována 
jako kometa. Velmi pravděpodobně se jed-
nalo o kombinaci komety a konstelace pla-
net, o jejímž datu se stále spekuluje, avšak 
která v astrologickém významu znamenala 
narození výjimečného jedince. Ať již byla 
hvězda zářící nad Betlémem konjunkcí 
planet, kometou nebo kombinací mnoha 
astronomických jevů, stala se symbolem 
Ježíše Krista, který je stejně jako Bůh Stvo-
řitel Pánem hvězd. Její zobrazení nás pro-
vází již po  staletí od  vrcholných umělec-
kých projevů až po lidové betlémy naivních 
tvůrců.

Vánoční stromeček dnes vnímáme jako 
jeden z  nejvýraznějších symbolů svátků 
narození Ježíše Krista. Jeho cesta z Němec-
ka až do našich domovů však byla poměr-
ně spletitá. Během 19. století se nejprve 
ujal v měšťanském prostředí, na venkov se 
stromečky dostávaly ve  větší míře až 
po první světové válce. Umísťování svíček 
na stromek a jejich rozsvěcování je spojeno 
s  podobenstvím světla svící se světlem 
Kristovy víry. Tradiční voskové svíčky pak 
začaly doplňovat od  20. let elektrické 
osvětlovací řetězy, jejichž původ spadá 
do Ameriky 80. let 19. století  a které po-
stupně klasické svíčky téměř nahradily, ale 
přenesly se i do výzdoby venkovních pro-
stor a budov.  

Mladým, avšak nesmírně populárním 
zvykem současných Vánoc je přinášení 

Vánoční světlo – symbolika světla v době adventu a Vánoc
Tradiční	vánoční	výstava	Středočeského	muzea	je	v	letošním	
roce	zaměřena	trošku	jinak.	Oproti	minulým	letům,	kdy	se	
střídaly	různě	tematizované	výstavy	historických	betlémů	
a	vánočních	ozdob,	se	současná	výstava	zabývá	nositeli	
světla	ve	vánočním	čase	a	snaží	se	dát	odpověď	na	otázku	
původu	a	významu	toho	kterého	jevu.	

Věštění budoucnosti spojené s pouštěním lodiček, pohlednice podle návrhu V. Olivy, 1. čtvrtina 20. století,  
ze sbírek Středočeského muzea

Vánoční pohlednice, Čechy, 1. čtvrtina 20. století,  
ze sbírek Středočeského muzea
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Určitě v mnohých z nás tato situace vzbu-
zovala soucit s  čínskými obyvateli i  zdra-
votníky, ale nemoc se zdála být tak daleko, 
že si málokdo připustil, že by nás mohla 
zasáhnout. Všude panovala známá, ro-
mantická, předvánoční atmosféra. Vánoč-
ní trhy, obchody přetékající zbožím, rozzá-
řené oči dětí, těšících se na Ježíška, svítící 
a  vánočně vyzdobené výlohy, osvětlené 
ulice a náměstí a množství lidí dávalo tušit, 
že se blíží naše nejkrásnější svátky. Žalov 
měl  historicky poprvé vánoční stromeček 
a jeho rozsvícení se zúčastnilo mnoho ža-
lovských rodin s  dětmi, které trochu po-
strašil čert a  hodný Mikuláš jim nadělil 
trochu sladkostí. Na  Štědrý den proběhlo 
další sousedské setkání s  koledou na  pa-
louku u Sodomů, které se stalo již tradicí  
Byly to vánoce krásné a  poklidné, jako  
všechny předcházející roky, a nikdo si ne-
pomyslil, že by to mohlo být někdy jinak. 
A přece.

Rok se s rokem setkal 
a vše se změnilo 
V  dnešním globálním světě, ve  světě ob-
rovského turismu  a  obchodu, ve  světě, 
ve kterém žádná vzdálenost není dost vel-

ká, se tak stalo, že koronaviru nedalo moc 
práce se dostat z čínského Wu-chanu dále 
do světa. Za několik týdnů se dostal z Číny 
do  Itálie, do  Rakouska a  dále do  Evropy, 
do Ameriky  a  dnes vládne v druhé vlně 
celému světu. Náš život se změnil a  naše 
báječné křesťanské svátky již nejsou tako-

vé jako dříve. Jsou smutnější. Žádný ruch 
na ulicích, žádné setkávání, žádné koledo-
vání. Počítač a  notebook nám nahrazují 
školu, zaměstnání, divadla i koncerty. Vá-
noční stromeček se v Roztokách i v Žalově 
sice rozsvítil, ale v  tichosti a bez publika. 
Nebude Mikuláš, nebude čert, nebude na-
dílka, nebudou koledy – nebude nic. Ne-
dovolili jsme si dva dny po  rozvolnění 
proticovidových nařízení pouštět se 
do akce, která by mohla ohrozit zdraví nás 
všech.  Musíme se smířit s tím, že takové 
jsou letošní Vánoce, takový je dnešní ži-
vot. Ale nebude to trvat věčně. Přijdou 
lepší časy  a věřme, že všichni dohromady 
nebezpečného vetřelce  porazíme. Před-
pokládám, že o  vánočních svátcích by 
mohla být situace již příznivější, a proto si 
dovoluji vás pozvat na Štědrý den v 11 ho-
din na již zmíněný palouk u Sodomů, kde 
bychom si společně zazpívali vánoční ko-
ledy. Bude to první společné setkání 
po dlouhé době.

A těm, kdo nebudou moct z  jakéhokoli 
důvodu přijít, přeji touto cestou z  celého 
srdce krásné svátky v  kruhu rodinném, 
hodně štěstí, lásky a zdraví.  l

světla zapáleného v chrámu Narození Páně 
v Betlémě. Myšlenka šíření předvánoční-
ho pokoje a  míru vznikla v  Rakousku, 
odkud se rozšířila do  pětadvaceti 
zemí světa. Úplně poprvé plamínek 
přicestoval v  roce 1986 letadlem 
do  Lince, kde se stal součástí vá-
noční sbírky rakouského rozhlasu 
a  televize na  pomoc zrakově po-
stiženým dětem. Pracovníci roz-
hlasu se nechali inspirovat pověs-
tí, podle které měli při první 
křížové výpravě slíbit mladíci z Flo-
rencie, že pokud přežijí, vrátí se 
domů s  plamínkem věčného světla 
z  místa Kristova narození. K  nám se 
Světlo přátelství, jak byl betlémský plamen 
také nazván, dostalo poprvé v  prosinci 
1989. Každoročně se do Vídně nebo Lince 
vypravují skauti pro věčné světlo, které 
převezmou při ekumenické bohoslužbě 
a o třetí adventní neděli je rozvezou po celé 
republice. Na Štědrý den si jej z kostelů od-

nášejí věřící do svých domovů, putuje také 
do nemocnic, domů pro seniory a hospiců.

Se světlem se ve vánočním čase pojilo 
množství dnes již zapomenutých zvy-
ků, mezi které také patřilo zavěšování 

nad stůl ve světnici symbolu slunce, 
tzv. polazu (kulovitý útvar sestáva-

jící z ozdobených větviček či špej-
lí), či obchůzky chasy s výslužko-
vým koláčem se zapálenými 
svíčkami po  vsi. Tyto předměty 
a  celou řadu dalších artefaktů, 
prezentovaných v  historických 
souvislostech, nabízí výstava při-

pravená ve  spolupráci se Slovác-
kým muzeem v Uherském Hradišti, 

jež potrvá do 31. ledna 2021. 
 l

Ivana Kubečková

Výstava Vánoční světlo – symbolika světla 
v době adventu a Vánoc ve Středočeském 
muzeu, Roztoky potrvá od 9. 12. 2020  
do 31. 1. 2021.

Vánoce, jak je neznáme 
Je	tomu	právě	rok,	co	jsme	zaznamenali	první	zprávy	
o	nákaze	člověka	novým	virem	covid-19	a	jeho	rychlém	
šíření	v	čínském	Wu-chanu	a	s	úžasem	naslouchali	
každodennímu	sdělení	o	velkém	množství	nakažených	lidí.	

Eva Sodomová
zastupitelka

Rorátní svíce, tzv. sloupek, Čechy, 19. století,  
ze sbírek Středočeského muzea
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téma měsíce

Můžeme plakat, můžeme nadávat, může-
me se ptát proč a můžeme se bouřit.

A také si můžeme říci, že to zvládneme, 
že se letos pokorně smíříme s  nevítanou 
situací a budeme bojovat pokorou a kázní. 
Budeme více rozjímat a přemýšlet o smys-
lu života a bytí, o tom, co bychom asi měli 
změnit a  zda jsou změny v  našich silách. 
Co změnit můžeme a co ne. S čím se smířit 
a s čím bojovat.

Původní Vánoce nebyly žádná idyla. 
Představme si, že se Josef s  Marií museli 
vydat na dlouhou cestu v době, kdy Marie 
čekala děťátko. Cestu museli podniknout 
z  čistě byrokratických důvodů a  nebyla 

možnost omluvy. Jet na  oslu bylo fyzicky 
náročné i pro zdravého a zdatného muže, 
natož pro křehkou ženu ve vysokém stupni 
těhotenství. Bez jistoty, kde asi porodí. 
A pomůže jim někdo? Psychicky náročná 
situace byla i po narození děťátka. Nejdříve 
až příliš velký zájem všech lidí, návštěva 
králů-mudrců a následující rychlý odchod, 
až útěk z  Betléma, protože další pobyt 
v Betlémě představoval velké nebezpečí.

V průběhu času se představa Vánoc pře-
měnila na  představu idylickou. Pravděpo-
dobně se na této idyle podepsala doba ba-
rokní – z té doby známe ukolébavky, koledy, 
ovčičky, plenčičky, troníčky za koledování. 

Čas radosti, veselosti. I tato idyla byla ovliv-
něna tím, zda byla doba míru či války. Jiné 
měli Vánoce chudí lidé a jiné bohatí, jinak 
je prožívali děti, lidé mladí a lidé staří.

Vánoce jsou vždycky nové a neopakova-
telné, nenechme si je vzít, ale nelpěme 
na tom, že musejí být vždy plné bujarého 
veselí. Stačí, když budou láskyplné a ohle-
duplné. Nechme do  svých srdcí vstoupit 
klid a mír. Vánoční zvěst je o tom, že život 
a láska jsou nám svěřeny k ochraně.

Andělé na  kůru hlásají: „Sláva Boží 
na výsostech a pokoj lidem dobré vůle.“

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

Přejme si pokojné a zdravé prožití svátků 
vánočních. l

Vlaďka Drdová

Vánoce bývají štědré, je to mimo jiné 
i čas dárků a nadělování. I my jsme 
s naší vzácnou přítelkyní, spisovatel-
kou a dramaturgyní mnoha známých 
večerníčků paní Marií Kšajtovou, 
přemýšleli, čím udělat radost našim 
dětem a jejich rodinám. A tak vznik-
la mluvená verze naší známé knížky 
My z Roztok a ze Žalova. Tuto kníž-
ku naleznete na webových stránkách 
města, bude k dispozici všem, kdo si 
jí budou chtít poslechnout a  prožít 
dobrodružství desetiletého Tondy, 
který se s rodiči a svojí malou sestrou 

přistěhuje za  babičkou do  Roztok. 
Tištěnou verzi knížky můžete za-
koupit v podatelně Městského úřa-
du a také v Městské knihovně. 
 l

Vlaďka Drdová

Krásné a  pohádkové Vánoce přeje 
všem roztockým a žalovským dětem 
i dospělým Marie Kšajtová.

Advent a Vánoce – čas klidu a pohody

Vánoční dárek pro „Roztočáky“ a „Žalováky“

Letos	ne	jako	každý	rok.	Letos	je	vše	jinak.	Žádná	velká	setkávání,	rozsvícení	
vánočního	stromu	bez	přátel,	známých,	bez	společného	veselení	a	sdílení	
radosti	a	sounáležitosti.
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Ovocné sady a aleje byly po staletí součástí 
naší krajiny, poskytovaly lidem potravu, 
živobytí i stín na cestách. Zvraty minulého 
století jim ale příliš neprospěly, sady vyso-
kých košatých stromů ustupují ekonomic-
ky udržitelným ovocným fabrikám pod ši-
rým nebem a s nimi se ztrácí paměť krajiny.

A  nejenom ona, vysokokmenné sady 
s  volně rozsazenými stromy slouží lidem 
k  odpočinku, jsou domovem velkého 
množství cenných přírodních druhů a jsou 
součástí tvarosloví krajiny. To vše ale bo-
hužel pomalu z krajiny mizí.

Je proto dobře, že se vedení města do ob-
novy sadů a alejí v posledních letech pusti-
lo, a ještě lepší je, že to často dělá ve spolu-
práci s  občany a  jejich spolky. Ať už se 
jedná o  spolupráci (s  Cestou pro město, 
resp. Okrašlovacím spolkem) ve  výsadbě 
či v péči o aleje v okolí žalovské vodárny, 
postupnou obnovu historické třešňovky 
na Levém Hradci (tady s naším Jestřábní-
kem) nebo naposled o výsadbu „Relaxač-
ního sadu“  na  Solníkách, kdy podnět 
k výsadbě vzešel z vítězného návrhu parti-
cipativního rozpočtu.

Taková spolupráce mi přijde přirozená 
a dává mi velký smysl – zatímco úřad má 
širokou, místy slušně přebobtnalou agen-
du, „občané“ se koncentrují na konkrétní 
témata, „umějí“ nadšení, občas i expertízu. 
Úřad zase umí razítka, administrativní 
procesy a  peníze. Pěkně se to doplňuje 
a tam, kde na to jdou chytře, to dokážou ku 
prospěchu všech skloubit.

Na  městě konají pochopitelně nejen 
na základě podnětů občanů, ale i, řekněme, 
z vnitřního puzení. Město a (v novém ob-
sazení) odbor životního prostředí jsou pří-
jemně (pro)aktivní, nepouštějí se do bom-
bastických monstrakcí, ale drobnými 
jemnými zásahy postupně mění krajinu 
v okolí města k  lepšímu. Je to vidět třeba 
na  Levém Hradci i  na  loukách a  sadech 
na  Řivnáči, s  jejichž obnovou se začalo 
v loňském roce.

Pestrost a  krása naší krajiny nejsou sa-
mozřejmostí, ale výsledkem lidské péče, je 
fajn, že se u nás krajině dostává pozornosti, 
jakou si zaslouží, a  všem, kteří jsou v  to-
mhle ohledu aktivní, patří velký dík.

 l

Tomáš Zděblo

Pánbůh zaplať za ty sady
Ovocné	sady	a	aleje	bývaly	odedávna	součástí	Roztok	
a	jejich	okolí.	Vedení	města	se	teď,	často	ve	spolupráci	
s	občany	a	spolky,	pustilo	do	jejich	obnovy	a	je	to	snaha	
hodná	chvály.

INZERCE

Obnovená část obecní třešňovky na Řivnáči/Koláčově
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První, třítýdenní etapa pastvy proběhla 
na přelomu dubna a května. Pro jarní su-
cho jsme upustili od pastvy na nejvíce ex-
ponovaných plochách na  Koláčově, zato 
jsme posílili a  rozšířili pastvu v  obecním 
sadu, který postupně obnovuje město Roz-
toky a  který by bez péče a  údržby zase 
rychle začal zarůstat úpornou třtinou křo-
vištní a náletovými dřevinami.

V podstatě hned po ukončení pastvy při-
šly deště a s nimi mohutně vyrazila tráva, 
museli jsme se znovu přizpůsobit a  trávu 
a výmladky křovin na vřesovišti a skalních 
výchozech oproti plánu v průběhu sezony 
kosit ne jednou, ale třikrát. Ale zaplať pán-
bůh za častý déšť, díky němu se vřesu daří 
líp a  líp a obnova vřesoviště zase o  řádný 
kus poposkočila, jak se mohli přesvědčit 
letos nadmíru hojní (viz náš článek k při-
pravované vyhlášce Odraz 9/2020) ná-
vštěvníci Řivnáče.

Další změny si bohužel vynutila opatření 
proti covidu-19. Ze zřejmých důvodů jsme 

museli upustit od  přírodovědných vychá-
zek a dílen (výlety pro celé rodiny měli při-
pravené kytko-, brouko- i  ptákologové), 
zrušeno bylo i několik prožitkových dílni-
ček u ovcí, naplánovaných pro děti z místní 
školy. Na všechny tyhle věci, a mnohé dal-
ší, ale dojde v příštím roce a o to více si je, 
věříme, společně užijeme.

Koho covid nezastavil, byl Mgr.  Štefá-
nek, který na Řivnáči (a nejen tam) dlou-
hodobě provádí monitoring vzácných 
a  chráněných rostlin a  sledování dopadu 
a vlivu péče na toto území. Podle toho, co 
vysleduje, průběžně upravujeme provádě-
né práce tak, aby byly k co největšímu pro-
spěchu. Výsledky průzkumu pravidelně 
poskytujeme Středočeskému muzeu, od-
boru životního prostředí městského úřadu 
a  jsou zaneseny do  Nálezové databáze 
Agentury ochrany přírody a  krajiny ČR, 
užitek z nich má tedy kdekdo.

Řivnáč není jediným místem v okolí za-
sluhujícím pozornost a  péči. Podobnou 

historii lidského užívání i velkou přírodní 
a krajinářskou hodnotu má nejbližší okolí 
Alšovy vyhlídky. I  o  ně se, ve  spolupráci 
s Úněticemi, staráme. Vřesoviště, tedy jeho 
zbytky, jsou ale více vystaveny slunci a prá-
ce tam začaly o několik let později, proto si 
zatím, v  porovnání s  tím na  Řivnáči, sice 
dává načas, ale i  tady lze vidět slibné po-
kroky k jeho obnově. Mimoto jsme Únětic-
kým obnovili historickou třešňovku o plo-
še 1,1 ha (což je pro lepší představu plocha 
2  445  887,44 kreditních karet) a  vysadili 
do ní sto ovocných stromů.

Děkujeme všem, kteří nám drží palce 
a  podporují nás v  naší práci, a  těšíme se 
na setkávání v krajině v dalším roce. Ať je 
k nám všem vlídnější než ten letošní!

Projekt obnovy cenných přírodních úze-
mí v  Roztokách a  jejich okolí podpořili: 
město Roztoky, MŽP ČR, Nadace Ivana 
Dejmala a další. l

Zuzana Richterová
Jestřábník,		

spolek	pro	ochranu	přírody	a	krajiny

Díky za tvorbu 
v kroužcích a kurzech
Po napínavých týdnech plných online i ji-
ného dálkového učení se vracíme k osob-
nímu setkávání. Děkujeme za  obrovskou 
vytrvalost dětem i  dospělým, kteří v  lek-
cích pokračovali i  přes to, jak náročné to 
pro ně někdy muselo být. Vážíme si toho 
moc a moc!

Protože s koncerty a výstavy je to stále ještě 
všelijaké a  protože je dobré sdílet spolu 
krásy, které i za  těchto těžkých podmínek 
vznikají, máme pro vás a pro nás všechny 
Adventní kalendář na www.roztoc.cz. Kaž-
dý den se v něm objeví jeden poklad, jeden 
střípek krásy, jenž mezi námi za  tu dobu 
vyklíčil. Krásné otevírání okýnek!

Díky za setkání s tajemnými 
bytostmi Svátku světla
Přes 400 poutníků tmou mohlo letos na-
hlédnout do světa skřítků, víl, jezinek, šot-
ků a jiných tajemných bytostí. Tým tvůrců-
-dobrovolníků, který setkání přichystal 
a po 3 dny zprostředkovával a hlídal, odve-
dl znamenitou práci. Děkujeme za to, kaž-
dým rokem je to radost!

Podíleli se na něm: Adam Krátký, Alžbě-
ta Tichá, Andula a Jasmína Kaucká, Anež-

ka a Matěj Heinzlovi, Dagmar Urbánková, 
Dita Votavová, Dorota Krátká, Emma Ku-
bertová, Joži Urbánková, Pepi Tolarová, 
Fosca Di Gabriele, Jakub Souček, Jirka 
Krátký, Jitka Klinkerová, Honza a  Majda 
Klinkerová, Jitka Tichá, Johanka Kužílko-
vá, Kamila Havlíková, Kateřina Urbánko-
vá, Klára a Viktor Břicháčkovi, Klára Cho-
botová, Křišťa, Eliáš, Sam, Máří, Lenka 
Blažejová, Votípkovi, Madla Jelínková, 
Bětka, Magdalena Machalická, Manka, 
Anička a kluci Ratiborští, Martina Krátká, 
Martina Kupsová s dětmi, Mikoláš Skruž-
ný, Němcovi, Petra a  Alice Frydrychovy, 
Polínka (od  Majdy Machalické), Ridina 
Ahmedová s přáteli a dětmi, Sára a Ráchel 
Smolíkovy, Saša Narwa s  dcerami, Terka 
Klinkerová a Šikula, Theodora Heller a ro-
dina Kučerů, Toňa Hlavicová, Zdenička 
Převrátilová, Zina Bumbálková a  určitě 
spousta dalších, na které jsme zapomněli. 

Další rok na Řivnáči

Tři hromádky díků

V	druhém	prosincovém	týdnu	skončila	krátkou	pastvou	
v	obecní	třešňovce	další	„pastevní	sezona“	na	Řivnáči.	
Na	do	té	doby	zanedbávané	vřesoviště	a	do	jeho	okolí	
se	pastva	vrátila	v	roce	2014,	jde	tedy	o	sezonu	sedmou.	
Poslední	čtyři	roky	pak	odborná	péče	o	tento	krásný	
a	ekologicky	i	krajinářsky	hodnotný	kus	krajiny	probíhá	
v	režii	našeho	spolku.
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Děkujeme všem dobrovolníkům i  městu 
Roztoky, Středočeskému kraji a  SFK ČR 
za podporu!

A díky za podporu 
Vánočního knihkupectví
Každým rokem se koná Vánoční knihku-
pectví, akce na podporu knih, čtení a Roz-
toče. A  jak určitě víte, tentokrát to bylo 

dost mimořádné a  vyzkoušeli jsme si mít 
na dva týdny vlastní e-shop.

Velké díky patří našim dodavatelům –
Kosmasu, který nám ohromně vyšel vstříc, 
Baobabu, Cestě domů, Krásným časům, 
ale i Shoptetu za skvělou uživatelskou i fi-
nanční podporu.

Spoustu práce odvedl tým e-shopu, tedy 
Jakub Souček, Zuzana Šrůmová, Dita Vota-
vová, Martina Krátká, Martina Macurová 

a Renata Baxová. Obrovský kus práce má 
za  sebou stálý knihkupecký tým: Jarmila 
Skružná, Kamila Havlíková, Petra Bohda-
necká, Katka Jirásková, Barbora Šantorová, 
Nataša Rückl, Lenka Nosková, Věra Deme-
lová, Alice Felkelová, Daniela Pařízková, 
Helena Hošková a Saša Roubalová.

Mnohokrát děkujeme všem, kteří nám 
pomohli prolomit bariéru neosobního e-
-shopu a přispěli doporučením svých oblí-
bených knih – ať už psaným, namluveným, 
natočeným nebo animovaným... Klára Bři-
cháčková, Petra Lipová, Hanka Holubko-
vová, Anežka a  Matěj Heinzlovi, Jana 
Julínková, Renata Baxová, Martina Maru-
cová, Denisa Doffková, Fosca Di Gabriele, 
Anna Ratiborská, Eliška Boloňská, Jarmila 
Skružná, Daniela Pařízková, Anežka Vota-
vová, Kamila a  Johanka Havlíkovy, Lucie 
Häckelová, Eliška Tesařová a Jasmína Kau-
cká, Marianna Franclová, Bára Langová 
a Anna Balcarová, Alena a Ema Trávníčko-
vy a děti z kroužku Barevný ateliér.

A děkujeme i těm, kteří si knihy nakou-
pili. Je radost věci s vámi a pro vás tvořit.

 l

Za Sdružení Roztoč
Zuzana Šrůmová

ADVENTNÍ  
KALENDÁŘ
Otevřete si každý den jedno 
okénko s malou radostí!
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www.roztoc.cz

Podpořilo MŠMT a Město Roztoky
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Rozloučení  
s Hanou Havelkovou
Poslední říjnový den prohrála svůj dlouhý boj s těžkou cho-
robou paní PhDr. Hana Havelková, Ph.D. Hlavní těžiště je-
jího odborného zájmu bylo v akademické sféře, kde se věno-
vala zejména genderovým otázkám, ale působila i v oblasti 
samosprávy našeho města. Byla řadu let součástí sdružení 
Sakura, za  které také kandidovala v  obecních volbách 
a účastnila se práce v sociální i školské komisi. Byla upřím-
nou, nikoli jen na módní vlně nesenou, zastánkyní rovných 
příležitostí mužů a žen ve veřejném životě, ve vědě i politice. 
V této souvislosti ji zajímal i vztah žen k moci, téma v čes-
kém prostředí nepříliš frekventované. Z tohoto jejího zauje-
tí vyplývala také logická spolupráce s Fórem 50 % a vlastně 
i pozice předsedkyně Čs. helsinského výboru, kterou řadu 
let zastávala.

Nadto také byla velmi bystrou, vtipnou a někdy i ostrou 
komentátorkou veřejného dění. Byla radost s ní diskutovat. 
Dokázala přesně pojmenovat jádro problému i  s noblesou 
sobě vlastní dostat nepřipraveného partnera do defenzivy.

Budeme na Hanku rádi vzpomínat, ale bude nám hodně 
chybět.  l

Stanislav Boloňský
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a

Vás zvou na volné pokračování přednáškového cyklu

Co prožíváme s dětmi 
na prahu dospělos II.

19. 1. 2021 od 17.30 

v městské knihovně,
Jungmannova 966

Lektorka: Mgr. Lucie Součková

Vstup volný

-  dospívání a hledání identity

-  lze ochránit děti před rizikovým chováním?
Upozornění: V případě deště, silného mrazu nebo opětovného 

zpřísnění vládního opatření se setkání nekoná!

24. prosince v 11 hodin 
na palouku u Sodomů

v ulici U školky 1431

Viktor Sodoma - Jan a Jiří 

Klapkovi – Eva Sodomová       

společně s vámi

Hezké svátky přeje CESTA pro město

Bez Vás to nedáme! Přijďte si s námi 
zazpívat koledy za doprovodu kytar.

Doba covidová nepřála žádné větší akci, 
na které bychom se mohli radovat a bavit se. 
Těšíme se na Vás a navoďme si společně 
tu správnou vánoční atmosféru. 
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KULTUrA

KULTURNÍ KALENDÁRIUM – PROSINEC–LEDEN

18.	7.	–		
31.	1.	2021 Auta	a	mašiny	–	výstava	 Středočeské	muzeum,		

Roztoky

9.	12.	–		
31.	1.	2021

Vánoční	světlo	–		
symbolika	světla	v	době	adventu	a	Vánoc

Středočeské	muzeum,		
Roztoky

24.	12.
Čt

Přivítání	Štědrého	dne	–	Viktor	Sodoma,		
Jan	a	Jiří	Klapkovi.		
Od	11.00	hod.

Na	palouku		
u	Sodomů,			
Žalov	

24.	12.
Čt

Štědrý	den	odpoledne	ve	14.00	hod.	–	prohlídka	betlémů		
a	kostela,	četba	vánočního	příběhu

Husův	sbor,		
Roztoky

25.	12.
Pá

Hod	Boží	–	slavnostní	vánoční	bohoslužba.		
Od	9.00	hod.

Husův	sbor,		
Roztoky

27.	12.
Ně

Bohoslužba	–	s	poděkováním		
za	uplynulý	rok	2020

Husův	sbor,		
Roztoky

Římskokatolická	farnost:	Vzhledem	k	současné	epidemické	situaci	bude	pořad	bohoslužeb	o	Vánocích	upřesněn	
na	nástěnkách	kostelů	naší	farnosti	krátce	před	svátky.	Stejně	tak	i	hodiny,	kdy	bude	možné	v	našich	kostelích	
individuálně	navštívit	vystavené	jesličky.

BELETRIE

Belsham, A., Inkoust
Jonasson, J., Sladká pomsta
Keleová-Vasilková, T., Rodinné klubko
Kleypas, L., Hon na Cassandru
Lacrosse, M., Vinařství – V bouřlivých ča-
sech
Niedl, F., Cesty rytířů
Riley, L., Olivovník
Salte, T., Karamelová džungle
Soukupová, P., Věci, na které nastal čas
Vondruška, V., Manželské zrcadlo

DETEKTIVKY

Bryndza, R., Mlha nad Shadow Sands
Deaver, J., Komunita truchlících

May, P., Nezvratné alibi
Mayne, A., Temný vzorec
Nesbø, J., Království
Tudor, C. J., Ti druzí

PRO	DěTI	A	MLÁDEŽ

Dziubak, E., Neobyčejná přátelství v přírodě
Pažoutová, N., Vilma běží o život
Santiago, R., Fotbaláci: záhada jestřábího oka
Telgemeier, R., Nervy
Weir, A., Mezi světy

NAUČNÁ

Lapáček, P., Vojenské a válečné vlaky
Marshall, T., V zajetí geografie
Jičínský, K., Vlaky

Prokop, D., Slepé skvrny – O  chudobě, 
vzdělávání, populismu a  dalších výzvách 
české společnosti

ENgLISH

Anderson, S., The girl who speaks bear
Bone, E., The solar system
Bunzl, P., Moonlocket
Evans, K., More of me
McCaughrean, G., Where the world ends
Shaw, H., Unipiggle

Vážení čtenáři, děkujeme za vaši přízeň 
a  přejeme poklidné prožití vánočních 
svátků, v novém roce jen to nejlepší, hlav-
ně zdraví a spoustu splněných přání. 

Nejnovější informace můžete zjistit 
na  webu knihovna.roztoky.cz a face-
book.com/MKRoztoky l

Za městskou knihovnu 
Tereza Náhlovská

Městská knihovna informuje
Nabízíme	vám	výběr	z	novinek	zapsaných	do	fondu	městské	knihovny		
během	listopadu	2020.

ROSA
Letos	slaví	Komorní	smíšený	pěvecký	sbor	ROSA	50	let	své	existence.	Měli	jsme	na	listopad	2020	naplá-
nován	slavnostní	koncert	s	oslavou	a	s	úplně	novým	mladým	dirigentem	Tadeášem	Tulachem,	ale	covid-19	
nám	všechno	zastavil.	Tak	snad	to	vyjde	na	konci	jara	2021.	Někdy	příště	se	o	sboru	více	rozepíšeme.		 l

Jindřich Marek
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NÁZORY A KOMENTÁŘE

Hrubá stavba se blíží do finále, jsou nata-
ženy vnitřní omítky, rozvedeny veškeré 
sítě, probíhá osazování oken. To je důleži-
tou podmínkou pro pokračování staveb-
ních prací v  temperovaných prostorách 
po celé zimní období, což bude rozhodující 
pro včasné dokončení stavby a její předání 

k  užívání žákům a  učitelům. Podle infor-
mace odboru SRM MÚ je harmonogram 
výstavby víceméně dodržován a v limitu se 
pohybuje i její rozpočet.

V současnosti lze již i vnímat celkový ar-
chitektonický vzhled stavby, která vypadá 
velmi slibně. Lze doufat, že nová škola 

bude také plně funkční z  hlediska poža-
davků školního provozu.

V  areálu školy je ještě hodně práce. 
Po stavbě vlastní školy musí rychle následo-
vat stavba nafukovací sportovní haly, proto-
že škola bez tělocviku není možná. Bude 
také třeba ještě vytěžit a  odvézt obrovské 
objemy zeminy z  prostor bývalé cihelny. 
Tím se celková tvář tohoto místa zcela změ-
ní a  bude základem pro další výstavbu 
v této části Žalova.  Pozitivní je, že pozemky 
v lokalitě bývalé cihelny jsou nyní ve vlast-
nictví města, které má tak rozhodující slovo 
ve strategickém plánování. O tom, co tam 
nakonec vznikne, je třeba otevřít diskusi, 
a to nejen v rámci zastupitelstva, ale i s ve-
řejností. Dnes trochu vidíme zástavbu staré 
cihelny jako projekt na konci obce. V kon-
textu se záměry vlastníků rozsáhlých sou-
sedních stavebních pozemků je však nutno 
brát tuto lokalitu jako jádro nové a doufej-
me i krásné čtvrti našeho města.  l

Stavba nové školy pokračuje
Trochu	ve	stínu	epidemie	koronaviru	intenzivně	probíhá	výstavba	nové	školy	v	Žalově,	
v	areálu	bývalého	Barumu	a	ještě	dříve	žalovské	cihelny,	která	také	dala	škole	svůj	název.	

Stanislav Boloňský
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nÁZorY A KoMenTÁŘe

n Počty seniorů v celé Evropě stoupají, 
a  to jak v  absolutních číslech, tak jako 
podíl na celkovém počtu obyvatel.
n Demografové očekávají, že v  někte-
rých zemích se během následujících  
20 let stanou senioři nad 65 let nejpo-
četnější skupinou obyvatel.
n Česká republika bude podle prognózy 
zaujímat v Evropě 6. místo.
n Do roku 2025 budou do tzv. důchodu 
vstupovat ročníky z konce 40. let a prv-
ní poloviny let 50. minulého století.
n V produktivním věku budou populač-
ně slabé ročníky, narozené na přelomu  
20. a 21. století.
n Od roku 2030 se do seniorského věku 
budou dostávat silné ročníky, tehdy tzv. 
Husákovy děti.

Všem nám je jasné, že ne všichni budeme 
mít v budoucnu to štěstí, že budeme moci 
dožít svůj život aktivně a soběstačně doma 
mezi svými. Mnozí z nás budou potřebovat 
pomoc větší a zázemí se zajištěným denním 
servisem ve  formě pobytové služby v Do-
mově seniorů bude stále více vyhledávané 
a potřebné. Kapacity těchto zařízení jsou již 
dlouhodobě nedostatečné a pro mnohé ne-
dostupné. To jsou fakta, která nikdo neroz-
poruje, a také proto příprava výstavby Do-
mova seniorů v  Roztokách je pro město 
prioritou, na  které mají všichni z  roztoc-
kých politických aktérů velký zájem.

Také proto vznikla pracovní skupina ze 
zástupců všech politických uskupení, aby 
připravila první fáze k uskutečnění tohoto 
záměru. Pracovní skupina na základě jed-
nání, diskusí a připomínkování připravila 

návrh k  zadání Studie proveditelnosti vý-
stavby Domova seniorů. Tato studie má 
zmapovat různé varianty výstavby (napří-
klad počty lůžek, odlehčovací a doplňkové 
služby, paliativní péče, zázemí pro sociální 
služby atd.), možnosti financování a even-
tuální spolupráci města s jinými partnery, 
vhodnost umístění domova i varianty pro-
vozování. Tato fáze se zdála být úspěšná 
a byla připravena poptávka firem, kterým 
bychom tuto studii mohli zadat.

A co se nestalo? Ještě dříve, než jsem moh-
la zpracovat výstup z jednání skupiny a při-
pravit materiál do rady města, proběhlo za-
stupitelstvo, na  kterém se velice ostře 
na podnět členky pracovní skupiny pro pří-
pravu Domova seniorů Marie Dvořákové 
začalo řešit, že rada města má odmítnout 
materiál, jenž ještě nebyl zpracován. Zastupi-
telům byl paní zastupitelkou předložen ma-
teriál, který byl zavádějící a uvádějící všechny 
zastupitele v  omyl s  tím, že se nechováme 
jako dobrý hospodář, že zadání studie je při-
praveno pro jednu firmu, že skupina musí 
dále řešit a jednat (poznámka: jediná členka 
skupiny, paní Dvořáková, nebyla spokojená). 
Materiál zastupitelům zaslala pár hodin před 
jednáním a mnozí se s ním seznamovali až 
na  zastupitelstvu. Ptám se, proč asi? Paní 
Dvořáková měla problematiku Domova se-
niorů na starosti v minulém volebním obdo-
bí a nepokročila ani o píď. Vedla několik bez-
výsledných jednání s husitskou církví, kterou 
jsem jako možného provozovatele, případně 
spoluinvestora domova seniorů do  Roztok 
přivedla já. Paní Dvořákové nejde o naše se-
niory, ale aby někdo jiný nedosáhl výsledků 
tam, kde ona pohořela. 

Toto je jen další z pokusů, jak mařit práci 
všech zúčastněných na tomto velice důleži-
tém projektu pod rouškou pečlivého 
a  „upřímného“ zájmu o  bližní a  seniory. 
Pod rouškou zodpovědného „dobrého 
hospodáře“. Účel je věci brzdit. Naposledy 
to bylo, když se schvalovaly peníze na tuto 
studii. Tato dáma byla první, kdo byl proti 
tomu, že je to moc peněz a vše se musí řád-
ně promyslet a na to je potřeba čas. Ptám se 
tedy, jak dlouhý čas? Až bude dotyčná 
sama tuto pobytovou službu potřebovat 
pro sebe či své bližní, bude určitě první, 
kdo bude říkat, že když byl pravý čas, nic 
jsme nedělali. 

Za mě tedy zpráva pro naše občany: po-
ptali jsme 4 firmy na  vypracování studie 
proveditelnosti, firma, která bude vybrána 
jako nejvhodnější, tuto zakázku dostane. 
Doufám, že se nátlakem paní zastupitelky 
ostatní zastupitelé nenechají zmanipulo-
vat. Protože teprve pak přijde ta chvíle, kdy 
zastupitelstvo rozhodne, jaký by měl náš 
Domov seniorů být, na  kterém pozemku 
bude stát, kdo se na jeho výstavbě bude či 
nebude podílet a jakou formou by měl být 
provozován. Je to první, ale naprosto zá-
sadní krok, který je nutno udělat. Cesta 
k  výstavbě takovéhoto zařízení je dlouhá 
a náročná a nelze otálet, zvlášť v dnešní ne-
jisté době plné zvratů.

 l

Byl to divný rok
Na polích se přemnožili hraboši a myši, za-
hrádkářům zpustošili sadbu slimáci a pře-
množil se taky jeden ošklivý druh viru.

Z oblohy se vytratila letadla a z ulic lidi, 
v Praze jste se domluvili česky, po Karlově 
mostě prošli bez tlačenice a  bezdomovci 
poznali, že po deváté večer musejí domů.

Fotbalové zápasy se hrály bez diváků, 
na tabulích hospod se místo denní nabídky 
objevilo ZAVŘENO a ve vlacích a autobu-
sech bylo poloprázdno, protože se děti uči-

ly či neučily na dálku a lidi pracovali nebo 
nepracovali tak nějak podobně.

Za  ten rok jsme pochopili mnoho no-
vých cizích slov a nepochopili jsme mnoho 
českých vět těch pánů z televizních zpráv. 
A  nebylo to proto, že se přes tu roušku 
špatně mluví.

Naučili jsme se trochu bát a odnaučili se 
trochu žít.

Možná, že to všechno bylo dobře, pokud 
na  to nezapomeneme jako na  pětisetletou 
vodu, protože se tahle vlna nákazy a  stra-

chu dotkla všech a mohla by se vrátit zpátky 
mnohem dřív, než přijde další velká voda.

Divný rok tu dožíváme v  pochybnos-
tech, nejistotě, mnozí s obavami o sebe či 
o své blízké. Ale taky s nadějí, že v příštím 
roce se už navrátíme ke  svým obyčejným 
radostem a  povinnostem, k  normálnímu 
světu, kde nás omezují jenom zákony a to, 
co umíme a dovedeme.

Přičiňme se, ať se nám to vyplní. l

Domov seniorů v Roztokách – trnitá cesta

Naučili jsme se trochu bát a odnaučili se trochu žít
Touhle	dobou	na	počátku	adventu	jsme	loni	ještě	vůbec	
netušili,	co	se	na	nás	valí.	Teď	jsme	v	tom	a	skoro	se	nám	
nechce	ohlédnout	se	zpátky.

Vladimíra Drdová
radní	pro	sociální	věci

Jarda Huk
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Hlavním cílem úvodního zasedání KZ je 
vždy volba hejtmana, rady a dalších orgánů 
kraje. Základní podmínkou účinnosti man-
dátu je samozřejmě také slib zastupitelů.

Vzhledem k tomu, že dosluhující hejt-
manka paní Pokorná Jermanová (ANO) 
neprojevila zájem o  řízení úvodní části 
zasedání, byl jsem touto milou povinnos-
tí pověřen já, coby nejstarší člen zastupi-
telstva. Dlouho jsem však v  této roli ne-
působil, ale rád jsem ji přenechal poslanci 
V. Rakušanovi, který je v houští procedu-
rálních hlasování daleko zkušenější. Ten 
pak řídil schůzi až do zvolení nové hejt-
manky, kterou se stala paní Petra Pecková 
(STAN), pětačtyřicetiletá starostka Mni-
chovic (Praha-východ). Pro naše město je 
důležité, že v zastupitelstvu bude mít dva 
mandáty (Stanislav Boloňský a  starosta 
Jan Jakob, který bude nově i  krajským 
radním).

Hejtmanka a radní kraje
Vedení kraje bude působit v tomto složení:
hejtmanka Mgr. Petra Pecková (STAN), 
náměstci hejtmanky: Mgr. Martin Kupka 
(ODS), který bude jejím statutárním zá-

stupcem, Ing.  Věslav Michalik (STAN), 
Ing. Jiří Snížek (Piráti).

Další členové Rady kraje
Mgr. Petr Borecký, Mgr. Martin Hrabánek, 
Jan Jakob, Libor Lesák, Ing.  Pavel Pavlík, 
Mgr. Lenka Skopalíková a Mgr. Milan Vá-

cha. Z jedenáctičlenné rady bude 10 funk-
cionářů uvolněných, jediný M. Kupka 
bude neuvolněný (ponechává si mandát 
poslance parlamentu i funkci starosty).

Náš starosta Jan Jakob bude mít v gesci 
kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.

Při všech těchto personálních hlasová-
ních bylo stejné hlasovací skóre, t. j. 50 pro, 
nikdo proti a 15 se zdrželo, což přesně od-
povídá početnímu zastoupení koalice 
(STAN + ODS + Piráti + Spojenci pro kraj) 
a opozice (ANO). Jen připomínám, že po-
prvé se do  krajského zastupitelstva nedo-
staly tradiční levicové strany ČSSD 
a KSČM.

Výbory zastupitelstva
Uvolněni pro výkon funkce (tedy na plný 
úvazek) budou i předsedové 11 výborů za-
stupitelstva. Ti byli také následně hladce 
zvoleni, stejně jako personální složení jed-
notlivých výborů.

Před vlastním zasedáním panovala jedi-
ná větší nejistota, ta se týkala pozice před-
sedy kontrolního výboru. V  souladu se 
zvyklostmi (které ovšem v minulém voleb-
ním neplatily) má v tomto důležitém orgá-
nu početní převahu opozice, které náleží 
i křeslo  předsedy. Na tuto funkci navrhlo 
hnutí ANO dosavadní hejtmanku J. Pokor-
nou Jermanovou. Ukázalo se však, že tato 
nominace zřejmě nemá naději na pozitivní 

Středočeský kraj má novou hejtmanku
V	pondělí	16.	listopadu	2020	se	konalo	ustavující	zasedání	
nově	zvoleného	zastupitelstva	Středočeského	kraje.	Nově	
zvolení	zastupitelé	se	dostavili	v	plném	počtu	šedesáti	pěti	
a	samozřejmě	v	rouškách.

Když jsme na  zářijovém zastupitelstvu již 
poněkolikáté projednávali změny návrhu 
nového územního plánu, namísto zamýšle-
ného zařízení pro seniory byl pozemek 
rozdělen na několik stavebních parcel pro 
výstavbu rodinných domů. Kam zmizel 
plánovaný domov pro seniory? Nezmizel. 
Jen se přemístil – na část nově zakoupené-
ho pozemku od  Trigemy, do  sousedství 
frekventované křižovatky Přílepská a  Li-
dická, kde se právě staví škola a počítá se 
s výstavbou nákupního centra.

Před rokem vznikla na přání koalice pra-
covní skupina, která se měla výstavbou do-

mova pro seniory v  Solníkách zabývat. 
Všechny strany nominovaly své zástupce. 
Sešli jsme se dvakrát, projednávali jsme 
podněty a sdíleli zkušenosti. O změně mís-
ta pro výstavbu nepadlo ani slovo. 

K mému překvapení jsme, namísto třetí-
ho setkání, byli začátkem listopadu paní 
radní Drdovou obesláni s žádostí o připo-
mínky k  zadání, které bude podkladem 
pro vypracování studie proveditelnosti 
společností Newten Business Develop-
ment. Ano. Zástupce této společnosti se 
nám byl již na  druhém setkání pracovní 
skupiny představit a  současně předložil 

nabídku spolupráce – zpracování studie 
za 300 000 korun. 

Můj apel, abychom v čase covidu namís-
to písemných připomínek zorganizovali 
online setkání a tak důležitou věc společně 
probrali, nebyl vyslyšen. Požádala jsem 
proto o  zařazení projednání této věci 
na listopadovém zastupitelstvu. Bohužel – 
hlasy koalice bylo zamítnuto. Věc prý pro-
jednáme, až nám paní Drdová předloží 
zpracovanou studii.

Co vede zástupce města k tomu, že zada-
jí studii za 300 000 korun předem vybrané 
firmě? Co vede zástupce města k tomu, že 
mění záměr výstavby domova pro seniory 
z  klidného místa obklopeného přírodou 
a zelení na hlučnou křižovatku? 

l

Marie Dvořáková 
zastupitelka	

Společně	PRO	Roztoky	a	Žalov

Domov pro seniory u hlučné křižovatky? 
O	možnosti	výstavby	a	provozování	domova	pro	seniory	
na	jednom	z	mála	posledních	pozemků	města	–	na	konci	
Solníků,	jsem	v	době	svého	působení	na	radnici	dlouhodobě	
jednala	se	zástupci	Církve	československé	husitské.	Pozemek	
je	navíc	ideálním	místem.	Starším	lidem,	které	sužuje	
mnohdy	více	zdravotních	problémů,	totiž	klidné	prostředí	
obklopené	přírodou	pomáhá	k	lepšímu	životu.	

Hejtmanka Mgr. Petra Pecková (STAN)
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Nepřekvapí proto, že i náš každodenní ži-
vot je poznamenán, a bude stále více, sta-
rostí o odpady. Zdá se, že po řadě let pří-
prav několika vlád (nikoli jen té minulé – jak 
uvádějí některé sdělovací prostředky, včet-
ně státoprávní ČT) přijde v platnost nový 
zákon o odpadech. Nikdo se do jeho přijetí 
nehrnul z řady důvodů, ale hlavně proto, že 
přinese zdražení poplatků za odpady. Ov-
šem tlak EU, ale také bezvýchodnost do-
mácí situace nutí stát ke  krokům, které 
mají omezit množství odpadu. Tyto snahy 
jsou naprosto legitimní a zahrnují řadu as-
pektů, ale dnes se jimi nebudu zabývat – je 
to pro tento příspěvek příliš široké téma.

Dobrá zpráva! Na  druhý pokus získalo 
město Roztoky dotaci na  nákup popelnic 
na třídění odpadu doma v rámci pilotního 
programu tzv. adresného sběru odpadů. 

Dotace umožní nákup popelnic pro 
1000 domácností na sběr papíru a plastů. 
Předpokládáme, že vybavení domácností, 
zvláště v  oblastech, kde pochozí vzdále-
nost ke sběrovým místům výrazně převy-
šuje doporučené normy, zlepší podíl vytří-
děného odpadu. Město dosáhne na  nižší 
úroveň poplatků a zároveň se sníží množ-
ství směsného domovního odpadu. Po-
platky za uložení 1 tuny komunálního od-
padu se podle našich informací zvýší 
z  500 Kč až na  1850 Kč (v  roce 2029). 
K  tomu je nutné přičíst i  další zvyšování 
nákladů na vytříděný odpad. Zatímco dří-
ve jsme dostávali za plasty a papír alespoň 
skromné peníze, dnes za  odebrání těchto 
komodit naopak platíme. Je zřejmé, že tyto 
náklady se musí promítnout do zvyšování 
poplatku za opad, které postihne každého 

z  nás. Tříděním je ovšem možné dosáh-
nout slev, parametry doloženého vytřídění 
odpadu jsou následující:
2020 – 45 %, 2021 – 55 %, 2025 – 60 %, 
2030 – 65 %, 2035 – 70 %.

Bude to stát ještě investice a úsilí, zejmé-
na technických služeb města, ale jsme pře-
svědčeni, že to stojí za  to. Program bude 
realizován v průběhu roku 2021.

Dlouhodobě nás trápí nepořádek kolem 
kontejnerů v  hnízdech kontejnerů na  tří-
děný odpad. I zde snad dojde ke zlepšení. 
Stejně jako v  jiných městech a  zejména 
v zahraničí dochází i u nás po letech pře-
svědčování k  sankcím. Některá stanoviště 
jsou hlídána kamerami (budou postupně 
zabezpečena v  celém rozsahu) a  městská 
policie již uložila řadu pokut za  ukládání 
odpadu mimo kontejnery. Dohled nad tě-
mito lokalitami bude v  roce 2021 jednou 
z priorit MP.

Vážení spoluobčané, pozvedněme své 
zraky od opadů a upřeme je k tomu, že je 
prosinec, blíží se Vánoce a s nimi nový rok! 
Přeji vám všem krásné Vánoce plné přátel-
ství, klidu a pohody a v nastávajícím roce 
méně obav, nemocí a více radosti a legrace.

l

Martin Štifter

hlasování. Naštěstí zastupitelé za ANO ne-
zvolili obstrukci, ale navrhli jiného kandi-
dáta (Roberta Bezděka), který pak byl bez 
problémů zvolen.

Poslední z personálních bodů byla volba 
členů Výboru Regionální rady soudržnosti 
Střední Čechy. Úplným závěrem bylo 

schválení Změny Zřizovací listiny Krajské. 
správy a údržby silnic. Zmiňuji to proto, že 
právě tato organizace byla v minulém ob-
dobí terčem kritiky pro netransparentní 
postupy, a proto ODS, která má tuto pro-
blematiku nově v gesci, odstartovala změ-
ny opravdu zprudka.

Příští zasedání se bude týkat rozpočtu kra-
je na rok 2021 a nebude to zdaleka už tako-
vé veselé sezení. Propad příjmů Středočes-
kého kraje bude brutální (možná až 20 
procent) a  odrazí se asi ve  všech výdajo-
vých kapitolách.  l

Stanislav Boloňský

Vedoucí odboru ŽP Pavel Flener se pustil 
do práce. Ve spolupráci se zahradní projek-
tantkou Ing. Renátou Bartkovou Sodomo-
vou byla zpracována projektová dokumen-
tace. Plánované výsadby se nacházejí 
v  intravilánu města na pozemcích, kde se 

neplánují výrazné změny ani výstavba – 
v souladu s platným územním plánem. 

Sázet by se mělo v devíti lokalitách hor-
ních Roztok, v  blízkosti centra, kde jsou 
více či méně upravené zelené plochy či 

pásy stromořadí v ulicích (např. Jana Pala-
cha, Školní náměstí, Masarykova, Tyršovo 
náměstí, náměstí 5. května či trojúhelník 
nad Kroupkou). Doplní se tak stávající 
stromy, ale také se nahradí stromy uschlé.

Vysázena by měla být necelá padesátka 
nových stromů. Do zelených plošek a par-
kově upravených ploch jsou navrženy javor 
babyka, lípa, velkolistá, dub letní, platan 
javorolistý, jírovec pleťový a líska turecká.

A  proč o  tom píšu? Po  dlouhé době se 
objevil projekt, který řeší travnaté plochy 
v centru města jako celek. Namísto nápadu 
jednoho či dvou radních, kde by to 

Odpady a život

Sázíme budoucnost

Když	jsem	přemýšlel,	jak	uvést	informace	o	hospodaření	
s	odpady	v	našem	městě,	uvědomil	jsem	si,	že	je	to	téma	
nejen	nerudovské,	ale	vpravdě	staré	jako	život.	Živé	
organismy	přijímají	potravu,	produkují	nějaké	aktivity	
a	zákonitě	zanechávají	v	prostředí	stopu	svých	aktivit,	
z	nichž	značnou	část	můžeme	označit	za	odpad.	Není	to	jen	
výsada	člověka,	jak	se	někteří	mylně	domnívají.	Například	
bizoni	nebo	bobři	ovlivnili	vývoj	krajiny	Severní	Ameriky	
velmi	významně	ještě	dříve,	než	zde	začali	řádit	lidé.

Na	podnět	zastupitele	Romana	Jandíka,	který	se	účastnil	
jako	host	jednání	komise	životního	prostředí	vloni	
v	prosinci,	zadala	rada	města	v	červnu	letošního	roku	
vedoucímu	odboru	životního	prostředí	ke	zpracování	projekt	
Sázíme	budoucnost.	Díky	dotačnímu	programu	Ministerstva	
životního	prostředí	může	město	získat	až	250	000	korun	
na	výsadbu	listnatých	stromů	na	veřejných	prostranstvích.
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Zákon č. 361/2000 Sb. v §57 říká, že pou-
žití cyklostezky je, pokud vede podél silni-
ce, pro cyklisty povinné. Cyklostezky 
a  cyklopruhy jsou bezesporu vynikající 
věc a každý, kdo jezdí po Praze na kole, je 
za ně vděčný. Oddělené cyklostezky však 
nejsou univerzálním řešením pro každé-
ho, kdo se někam vydá na bicyklu. Nemy-
slím si, že by bylo žádoucí odklonit v Sedl-
ci ze silnice třeba cyklistu paralympionika 
Ježka, skupinu závodníků při tréninku 
(abych zmínil ty, které jsem v daném mís-
tě víckrát potkal) nebo kohokoli, kdo vy-
razil na  silnici s  cílem si zasportovat. 
Představuji si, jak by to vypadalo, kdyby 
svižně jedoucí cyklisté vjeli na  klikatou 
cyklostezku mezi rodiče s  kočárky, děti 
na odrážedlech, psy na vodítku, inlainisty 
atd. Samozřejmě, vzájemný respekt by za-
působil a na stezku by se nakonec všichni 
nějak poskládali. Ale takto to zákon 
opravdu chce? Nebylo by riziko spojené 
s  pohybem cyklisty na  silnici vystřídáno 

větším rizikem kolizí jiného typu? (A  to 
ani nemluvím o tom, že v Sedlci má cykli-
sta opustit silnici v širokém a přehledném 
úseku, načež se vzápětí musí vrátit na její 
nepřehledné úzké pokračování pod sed-
leckými skalami, odkud není úniku.) Proč 

zákon konstruuje paušální příkaz a cyklis-
tovi upírá možnost chovat se přiměřeně 
svým zkušenostem a  okolnostem? Není 
v  základu daného opatření spíše fakt, že 
zákonodárci jsou více automobilisté než 
cyklisté? 

Jistě, zákon je zákon. V tomto případě se 
však nabízí otázka, zda litera daného para-
grafu není v rozporu s jeho smyslem, pří-
padně co všechno vlastně danou formulaci 
motivovalo. Podpora cyklistiky je dnes ak-
tuální téma, ale mám dojem, že v Česku ji 
mnozí „necyklisté“ (včetně zákonodárců) 
chápou jako způsob, jak ze silnice vystrna-
dit obtížné brzdící elementy, na  které při 
jízdě autem musejí dávat pozor. Cyklistkou 
asi není ani ta dáma v tranzitu, která oneh-
dy pozdě večer v Sedlci cítila potřebu při-
brzdit, jet vedle mě (což samo o sobě pro 
cyklistu není příjemné) a  srolovaným 
okénkem mě nevybíravě vykazovat 
z prázdné osvětlené silnice na tmavou úz-
kou cyklostezku. I kdyby za ní stály všech-
ny paragrafy, smysl to nedávalo a  jako 
účastník silničního provozu jsem se v tom 
okamžiku cítil všelijak, jen ne rovnopráv-
ně. Oč vstřícnější jsou americké dopravní 
značky s obrázkem cyklisty, ale výzvou pro 
všechny: „Share the road!“

 l

Martin Kuna

jakému stromu zrovna slušelo, navrhuje 
projekt příslušný odbor městského úřadu. 
A to mě moc těší. 

Chtěla bych tímto poděkovat úředníkům 
odboru životního prostředí za  energii, se 
kterou se pustili do práce. Věřím, že se jim 
projekt pomocí dotace podaří zrealizovat 
a nám občanům přibude trochu víc kyslíku 
v zelených ulicích.

Kam s ním?
Ne se slamníkem z  fejetonu Jana Nerudy, 
ale tentokrát mám na mysli systém dřevě-
ných prvků napájených pitnou vodou, tzv. 
vodních hrátek. 

Už v  dubnu se snažily proniknout 
do  Svojsíkových sadů. Pomocí bagru byl 
proveden výkop, přivedena přípojka a čer-
pací nádrž na  pitnou vodu. Neexistující 
projekt, který by řešil městský park jako 
celek, např. se začleněním grilovacích a od-
počinkových zón, stejně jako následný ne-
promyšlený provoz vodních hrátek popu-

dily opoziční zastupitele natolik, že vedení 
města od  záměru upustilo. A  tak se bagr 
odstěhoval. Předtím vše řádně zahrabal. 

O  půl roku později, světe, div se, bagr 
znovu koná. Na přání vedení města. Tento-
krát na  dětském hřišti při ulici Obránců 
míru, kde vznikají nové vodní hrátky s in-
vesticí 400 000 Kč (původní rozpočet koa-
lice v dubnu navýšila o 200 000 Kč), a  to 
bez započítání jarní investice ve Svojsíko-
vých sadech. Bohužel, příslušný a kompe-
tentní odbor životního prostředí o  této 
akci pouze tuší, nebyl osloven, přestože 
jsou i hřiště v jeho kompetencích.

Kdo by chtěl vidět pravé vodní hrátky 
v  celé své kráse, postavené na  správném 
místě – u  vody, může navštívit zrekon-
struovaný Opárenský mlýn poblíž Lovo-
sic, který vlastní Asociace TOM. Právě 
tam byl v  letech 2013–2014 zrealizován 
projekt „Zhotovení edukativních modu-
lů“ financovaný z  Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Město bohužel na  žádnou dotační výzvu 
v tomto případě nereagovalo, v rozpočtu je 
nejspíš peněz dost. 

Vedení města přistoupilo k  realizaci 
vodních hrátek právě v době, kdy si majite-
lé rodinných domků v  těsném sousedství 
hřiště stěžují na  zvyšující se a  obtěžující 
hlučnost, způsobenou nejen dětskými 
hlásky, ale i skateboardovými prkny, a pro-
sí o  řešení zastupitele… Odpovědí jsou 
chybějící peníze a o realizaci protihlukové 
stěny na  hřišti bude rozhodnuto až při 
schvalování rozpočtu na příští rok. Objed-
návky zemních prací a  samotné realizace 
vodních hrátek odešly až poté, co nás přišli 
majitelé domků požádat o pomoc. Přitom 
zastupitelstvo města schvaluje na  každém 
jednání nespočet rozpočtových změn… 
Rozhodující je, jak je zřejmé z  vyjádření 
pana místostarosty na dubnovém i listopa-
dovém zastupitelstvu, že matky vodní hrát-
ky chtějí… V prosinci ideální čas.

 l

Marcela Šášinková

Pro cyklisty stezka, silnice pro automobilisty?
Se	zájmem	jsem	si	v	minulých	Odrazech	(č.	10	a	11)	přečetl	
dva	články	o	sedlecké	cyklostezce.	Jezdím	po	ní	(nebo	
podél	ní)	už	léta	na	kole	do	práce,	takřka	každý	den,	v	létě	
i	v	zimě.	Téma	mě	proto	zajímá,	ale	nejen	kvůli	danému	
úseku	stezky.	Více	než	o	něm	přemýšlím	o	logice	a	smyslu	
ustanovení,	které	se	na	podobná	zařízení	vztahuje.	
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Stezka v Sedlci
Stezka pro chodce a  cyklisty v  Sedlci je 
zvláštní. Cyklisté na  ni nesmějí vjet ani 
z  jedné strany. Od  Roztok nesmějí jet 
po přechodu, z druhé strany od kruhového 
objezdu nesmějí porušit značku zákaz od-
bočování vpravo.

Chodci mají také problém. Mohou jít 
od přechodu po novém úzkém chodníčku, 
nebo musejí užít stezku? Mohou jít dál 
po chodníku kolem zastávky autobusu?

Cyklisté
Jak to vlastně autoři právních předpisů my-
sleli? Píše se, že smyslem úprav je přede-
vším bezpečnost chodců a cyklistů.

Jel jsem z  „Kulaťáku“ a  díval se, jak 
na  tom cyklisté jsou: A) Před hotelem 

International se musejí vyhýbat novým 
zeleným patníkům ... do cesty vozidlům. 
B) Od  Papírenské vede stezka, ale nedá 
se na ni vjet (zpátky do Papírenské vede 
paskvil). C) V Podbabě jsou tři autobu-
sové zastávky – ve dvou vede stezka skrz 
cestující, třetí je dílo... D) Před semafory 
v Podbabě je „vymezený prostor pro cyk-
listy“, který je povinen cyklista užít. 
Když si představím, jak cyklista jede 
po  stezce, užije si prostoru a  vrátí se 
na stezku... E) ... aby se „bezpečně“ pro-
plétal mezi sloupy, cyklisty a chodci.

Plná čára
Za  Sedlcem se situace dramaticky mění. 
Komunikace v  délce 1 kilometru se zúží 
na dva jízdní pruhy široké 3 metry oddě-

lené podélnou čárou souvislou (kromě 
200 metrů).

Měli bychom být na sebe hodní. Nechtěl 
bych, aby cyklisté vozili na přilbě kameru 
a  oznamovali orgánům Policie ČR nebo 
správním orgánům spáchání dopravních 
přestupků. Ono totiž cyklistu bez přejetí 
plné čáry předjet nelze! A není to legrace, 
jde o 7 bodů a pokutu od 5000 do 10 000 Kč.

Poznámka
To platí i o plné čáře v Roztokách, kde jízd-
ní pruh je sice širší, ale okraj komunikace 
je v takovém stavu, že se po něm na silnič-
ním kole nedá jet. Ale jak říká Švejk: „Dis-
ciplína, vy kluci pitomí, musí bejt ...“ A tak 
máme čáru.

 l

Jiří Štochel

Reaguji na znepokojivý článek, v němž Jo-
sef Křehnáč reaguje na  dřívější článek 
na stejné téma. Bohužel uvádí nepravdivé 
informace, které mohou být pro cyklisty 
nebezpečné, jak vysvětlím níže. Pisatel tvr-
dí, že značka C9a – Stezka pro chodce 
a cyklisty (společná), která vyznačuje stez-
ku v Sedlci, ukládá cyklistům povinnost ji 
užít, jinak se dopouštějí přestupku. Opírá 
se o argument, že je příkazová a přikazuje 
chodcům a cyklistům užít v daném směru 
takto označeného společného pruhu nebo 
stezky. 

Protože tento výklad neodpovídá tomu, 
co lze běžně najít na internetu, zeptal jsem 
se BESIPu a dostal velmi jasnou odpověď: 
„C9a nebo C10a nejsou příkazem pro cyk-
listy je užívat. Od toho je jen C8a.“ Pro vy-
světlení, značka C8a označuje stezku pro 
cyklisty.

Zdůvodnění, proč tomu tak je, vyplývá 
z č l. 1 § 57 zákona 360: „Je-li zřízen jízdní 
pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh 
pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li 
na  křižovatce s  řízeným provozem zřízen 
pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro 
cyklisty, je cyklista povinen jich užít.“ Ďá-
bel je ukryt v detailu – „stezka pro chodce 
a cyklisty“ totiž není ani jízdním pruhem 
pro cyklisty, ani vyhrazeným jízdním pru-

hem pro cyklisty, ani stezkou pro cyklisty. 
V zákoně není ani slovo o „společném pru-
hu nebo stezce“.

Shrnuto a podtrženo – cyklisté pohybu-
jící se po silnici dle platného zákona nema-
jí povinnost užít blízkou stezku pro chodce 
a cyklisty. Ze zákonné úpravy je zřejmé, že 
jejím cílem je donutit cyklisty využívat 
pruhy a  stezky, které jsou vyhrazeny jen 
a pouze jim. Nikoli společné pruhy či stez-
ky s chodci.

A  nyní k  tomu, proč je tvrzení pana 
Křehnáče nebezpečné. Tento zažitý omyl 
totiž sdílí s  mnoha řidiči. Ti pak reagují 
na přítomnost cyklistů na silnici nebezpeč-
ným a agresivním chováním (tzv. „vycho-
váváním“). Věřím, že pokud by znali správ-
ný výklad zákona, nechovali by se tak 
agresivně. Mě například řidiči pravidelně 
natlačují na  obrubník a  výhružně na  mě 
gestikulují. Jeden řidič mi dokonce zablo-
koval cestu, prudce zabrzdil, vystoupil 
a zatoužil po konfrontaci. Krátkým výkla-
dem zákona a  svou tělesnou konstitucí 
jsem ho poslal zpět do auta, ale příjemný 
zážitek to nebyl.

Dovolím si ještě protiargument proti za-
myšlení Josefa Křehnáče, že když se „z ve-
řejných peněz ve velkém budují cyklostez-
ky, a chcete-li i stezky pro chodce a cyklisty, 

nebylo by tedy dobré je plně využívat?“. 
Nechte to prosím na uvážení lidí. Každému 
vyhovuje něco jiného, pro každého je bez-
pečné něco jiného. Já jezdím sportovně, 
každý den. Chci jet plynule, ne zpomalovat 
a  zastavovat kolem rodičů s  kočárky, dětí 
na odrážedlech a pejskařů bez vodítka nebo 
je děsit. Když jedu s rodinou, jedu naopak 
pomalu a po stezce. A nechci, aby po stejné 
stezce jel sportovní cyklista. Díkybohu mi 
zákon dává tuto svobodu se rozhodnout.

No a ještě jeden argument. V Sedlci jsou 
3 odbočky. Pokud pojede cyklista po blízké 
stezce (která je místy vzdálená od  silnice 
desítky metrů), nebude mít jak odbočit ani 
do jedné z nich. Podle logiky v uvedeném 
článku by se ale jízdou po silnici (aby mohl 
odbočit) dopustil přestupku, což je samo-
zřejmě absurdní.

Na  závěr obecné zamyšlení. Cyklisté 
na  silnici prostě patří. Já sám jsem někdy 
řidič, někdy cyklista a někdy chodec. Před-
stava, že by se tím měnil můj náhled na to, 
jak se mám chovat k ostatním účastníkům, 
mě děsí. Proto prosím, vážení kolegové ři-
diči, chovejme se k sobě a zejména k slab-
ším účastníkům provozu ohleduplně. Co 
když je ten cyklista váš kamarád či blízký? 
A co když příště bude řidič on a vy nebo 
vaše dítě budete cyklista? 

 l

Patrik Zima

Pojďte, budeme na sebe hodní!

Stezka pro chodce a cyklisty – snad už naposledy!

Vždyť	v	Podbabě	a	Sedlci	je	dost	místa	pro	řidiče,	cyklisty	i	chodce	(tedy	až		
na	ten	konec).	Já	tudy	jezdím	asi	tak	10krát	týdně	autem	a	10krát	ročně	na	kole.

(reakce	na	článek	„Stezka	pro	chodce	a	cyklisty“	v	Odraze	11/2020,	str.	21)
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NÁZORY A KOMENTÁŘE

Protože je mi už 84 let, dovolím si říci, že je 
to přirozenější a méně smutné, než kdyby 
umíraly děti. Karanténní opatření většinu 
z nás neochrání. Naopak styk s virem, nebo 
vakcinace, která je naštěstí na dohled, způ-
sobí takzvanou imunitu „stáda“. Pak bude 
proti infekci imunní většina populace. 
Smyslem nošení roušek a omezení sociál-
ních kontaktů tedy není ochrana většiny 
od  setkání s  virem, ale ochrana ohrožené 
části populace a zabránění zahlcení nemoc-
nic pacienty s  těžkým průběhem. To by si 
měli uvědomit všichni, kteří protestují pro-
ti omezení karanténních opatření ve jménu 
osobní svobody a ochrany ekonomiky.

Do doby, než proběhne vakcinace v po-
třebném rozsahu a bude vynalezeno účin-
né antivirotikum, můžeme dělat jediné: 
dodržovat karanténní opatření, zdravou 
životosprávu, užívat doporučenou dávku 
vitaminů, hlavně C a D. A podle imunolo-
gů se také vyhýbat stresujícím zprávám, 
které imunitní systém silně poškozují.

Proto jsem vypnul televizi, která pravi-
delně informuje o  zemřelých s  covidem, 
aniž víme, kolik lidí zemřelo za srovnatel-
né období v  době předcovidové. Raději 
jsem otevřel Odraz. Ocenil jsem úvodník 

Jaroslava Drdy i Slovo starosty a zamyslel 
se nad články mého oblíbeného autora Sta-
nislava Boloňského. Pak jsem ale ohrozil 
svou imunitu při četbě příspěvku Tomáše 
Šalamouna. Dočetl jsem se o „zoufalé ne-
schopnosti vlády Andreje Babiše, která má 
na rukou krev českých obětí covidu“.

Protože z  následujícího ekonomického 
rozboru situace je patrné, že pan Šalamoun 
je inteligentní člověk, nemyslím si, že to 
myslel vážně. Spíše to byl výraz jeho fru-
strace ze zoufalé neschopnosti ODS dostat 
se z opozice. I když chápu, že ve volebním 
boji je každá podpásovka dobrá, tak je to 
v dnešní krizové situaci přinejmenším nee-
tické. Rozhodně to nepřispívá ke  klidu 
ohrožených seniorů.

Naše současná vláda zvládla, ve srovnání 
s většinou zemí, situaci na jaře velmi dob-
ře. Rozhodně u nás neumírali lidé doslova 
na  chodbách nemocnic, jako například 
v  Itálii, kde vyhlásili karanténní opatření 
opožděně. O to menší bylo u nás „promo-
ření populace“. A to se projevilo pochopi-
telně po rozvolnění při podzimní vlně one-
mocnění.

Snad mohlo být rozvolnění postupnější. 
Ale o to víc by křičeli a demonstrovali za-

stánci osobní svobody, mezi nimiž vynikl 
Václav Klaus bloudící po pražských ulicích 
17. listopadu s rouškou na bradě, alkoho-
lem v ruce, ztotožňující lidi nosící roušku 
s vítači migrantů. Pokud je to způsob, kte-
rým chce dokázat svou výjimečnost, tak ho 
už jenom lituji. To neznamená, že to není 
od bývalého premiéra a prezidenta nebez-
pečné.

Vládnout je vždycky obtížnější než kriti-
zovat. Volil jsem ODS do doby, kdy Klaus 
po volební kampani, v níž bubnoval na po-
plach před nástupem socialistů, podepsal 
po  volbách opoziční smlouvu se Zema-
nem. Tím umožnil sociální demokracii 
vládnout, jen aby nemusel sestavit koaliční 
vládu s kritiky neprůhledného financování 
ODS.

Nejsem fanatickým obdivovatelem An-
dreje Babiše a chápu závažnost situace vy-
jádřenou vtipem: „Všeci kradnú, len já čer-
pám dotácie“. Ale coronavirová krize s tím 
přece nesouvisí. Kromě toho ji Babiš díky 
spolupráci s  opravdovými odborníky, jak 
se ukazuje i v době, kdy píši tento příspě-
vek, zvládá stejně jako ostatní evropské 
státy. Nebo máme věřit tomu, že by to lépe 
vyřešil Topolánek s  Dalíkem nebo Nečas 
s Nagyovou? Možná, že šance ODS znovu 
přijde. Ale to musí i její místní představite-
lé ukázat víc než výkřiky do tmy.

 l

Rudolf Šimek
bývalý	volič	ODS,		

co	také	učil	na	vysoké	škole

O covidu a politikaření
Svět	ohrožuje	pandemie,	jakých	už	lidstvo	prodělalo	
bezpočet.	A	často	mnohem	horších.	Virus	SARS-CoV-2	
už	nakazil	velkou	část	obyvatel	celého	světa	a	většina	
obyvatelstva	se	mu	díky	své	imunitě	ubránila.	U	výrazně	
menší	části	se	projevilo	onemocnění	covid-19,	které,	
bohužel,	může	mít	zejména	u	starších,	často	již	chronicky	
nemocných	občanů	fatální	průběh.	

Vánoční nabídka
V	informačním	centru	(podatelně)	městského	
úřadu	je	možno	zakoupit	tyto	předměty		
s	vánoční	tematikou:

Vystřihovací	Betlém	23	Kč Novoroční	přání	–	Levý	Hradec		8	Kč

Vánoční	pohlednice	–	Levý	Hradec		6	Kč

CD	Pojďme	spolu	do	Betléma	(koledy)	50	Kč
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Jménem vedení Základní školy Zdenky 
Braunerové bych tímto chtěla poděkovat 
všem rodičům i  spoluobčanům z  našeho 
města, kteří zareagovali na výzvu zveřejně-
nou na webu i FB školy. 

Prosili jsme o zapůjčení či darování ne-
využitých tabletů, notebooků či chytrých 

telefonů pro naše žáky, kteří se nemají mož-
nost se svou třídou účastnit distanční vý- 
uky, protože jim chybí technické vybavení.

Škola ze svých zdrojů zapůjčila 48 kusů 
IT techniky. Do  výzvy se zapojili 3 dárci, 
kteří nám darovali ještě 9 kusů. Dalších  
5 lidí nabídlo zapůjčení 9 notebooků.  

Naší škole přispěl také nadační fond O2, kte-
rý nám daroval 10 ks modemů (se 100 GB 
dat) pro žáky, kteří potřebovali pomoci 
s připojením k internetu.  l

Velmi si vaší pomoci vážíme a děkujeme vám.
Mgr. Olga Janoušková

ředitelka	školy

Poděkování školy

Mateřská škola má velmi zodpovědný a dů-
ležitý úkol ve  společnosti. Pečovat, vycho-
vávat, opatrovat, ochraňovat, učit, poskyto-
vat naprosté bezpečí. To vše s  láskou 
a  pochopením. MŠ nepečuje jen o  děti jí 
svěřené, pečuje o celé rodiny, protože každé 
dítě do nějaké rodiny patří. Do rodiny skvě-
lé, dobré či ne až tak dobré, úplné či neúpl-
né. A s každou rodinou je nutné pracovat 
a komunikovat. Dříve stačily ke komunika-
ci a předávání zpráv učitelů rodičům napsa-
né lístečky či nástěnka v šatně. Zde se rodi-
če dozvídali, jaké mají děti kroužky, kdo 
nezaplatil školné či stravné, kolik bude stát 
výlet do kina či divadla, a mnohdy i to, jest-
li jejich děťátko zlobí, jaký bude v týdnu jí-
delníček a jestli jejich dítě ve školce dobře jí. 
Dnešní standard je komunikace přes mo-
bilní telefony, SMS zprávy či sdělování in-
formací e-mailem. Fotografie se pracně 
ukládají na webové stránky s přísným do-
držováním pravidel GDPR.

Dnes již existují mobilní aplikace, které 
jsou nastaveny právě na  komunikaci ma-
teřských škol s rodiči. Rodiče mohou velice 
snadno nahlásit docházku dětí, přihlásit 
dítě na  kroužek, odhlásit obědy, obratem 
vyplnit dotazník, zaplatit školné a stravné, 
zhlédnout fotografie či obrázky a výtvory 
svých dětí. Naopak mateřská škola má oka-
mžitý přehled, kolik dětí má ten den 
do školky přijít, kdo odchází po obědě, kte-
ré dítě jede na  výlet, kdo zaplatil školné 
a stravné, obratem má odpovědi od rodičů 
na  různé ankety či průzkumy. Aplikace 
umožňují přijímat přihlášky do MŠ, vysta-

vovat přijímací rozhodnutí a další jiné ne-
zbytné administrativní věci vnitřní potře-
by. Tento komunikační kanál je velice 
pružný a zvláště pro rodiče velmi jednodu-
chý. Stačí si aplikaci nainstalovat v mobil-
ním telefonu a žádná informace z MŠ vám 
nemůže uniknout.

Toto vše nabízí mobilní aplikace TWIG-
SEE, kterou u nás v Roztokách jako první 
začala využívat od září 2020 MŠ Spěšného. 
V prázdninových měsících se paní učitelky 
seznámily, jak s Twigsee pracovat, připra-
vily potřebná data a v září se začalo. Dnes 
oceňují velikou úsporu času, který mohou 
věnovat více práci s dětmi. Oceňují mno-
hem lepší spolupráci s  rodiči, vedoucí 
k větší spokojenosti všech.

Svou zkušenost a nadšení předávají nyní 
i  MŠ Přemyslovská, která s  touto aplikací 
začne pracovat od  ledna 2021. Od  září 
2021 se přidá i MŠ Havlíčkova.

Velice mě těší, že naše školky hledají stá-
le nové možnosti, jak zlepšovat kvalitu 
a  nabídku svých služeb, a  to nejenom 
v práci pedagogické, ale i na úrovni sociál-
ní a etické. Těší mě jejich vzájemná spolu-
práce a  snaha, aby všechny děti a  rodiny 
v Roztokách měly možnost využívat stejně 
kvalitní nabídky péče na vysoké úrovni.

 l

Naše mateřské školy pružně reagují na potřeby mladých rodin
Vychovávat	děti	byl	v	jakékoli	historické	době	úkol	nelehký.	
A	přizpůsobovat	se	potřebám	dané	doby	si	vždy	vyžadovalo	
nemalé	úsilí	rodičů,	chův,	vychovatelů	a	učitelů.	Doba	
se	nám	dramaticky	zrychluje.	Pokrok,	vědecké	objevy	
a	především	nástup	informačních	technologií	a	sociálních	
sítí	nás	nutí,	ať	chceme	či	nechceme,	stále	více	využívat	
ke	komunikaci	mobilní	aplikace,	které	nám,	když	se	s	nimi	
naučíme	dobře	pracovat,	ušetří	spoustu	času	a	práce.

Twigsee a MŠ Spěšného 
Před	začátkem	letních	prázdnin	oslovil	
naši	mateřskou	školu	pan	Daniel	Med	
s	tím,	zda	bychom	neměly	zájem	
o	aplikaci,	která	by	nám	mohla	pomoci	
zefektivnit	naši	práci.	Prý	nám	pomůže	
lépe	komunikovat	s	rodiči,	zpřehlední	
interní	dokumentaci	a	především		
UŠETŘí	ČAS.	A	navíc	je	ekologická!	
Naštěstí	jsme	byly	zvědavé	a	aplikaci	si	
nechaly	představit.	A	po	třech	měsících	
od	jejího	používání	(v	MŠ	jsme	ji	zaved-
ly	hned	ke	konci	srpna,	tedy	od	začátku	
školního	roku	nepoužíváme	jiný	komu-
nikační	kanál)	můžeme	říct,	že	pan	Med	
nelhal.	Podle	předběžného	statistického	
průzkumu	jsme	za	dobu	jejího	používá-
ní	ušetřily	skoro	80	administrativních	
hodin,	nepoužíváme	téměř	žádné	
papírové	dokumenty,	ale	především	
můžeme	s	rodiči	komunikovat.

Možná	si	řeknete,	že	to	jsme	mohly	
vždy.	Ale	teď	se	nemůže	stát,	že	by	
danou	informaci	některý	z	rodičů	
nedostal,	protože	aplikace	ho	okamžitě	
na	příchod	nové	zprávy	upozorní.	
Navíc	v	dnešní	„době	koronavirové“	
aplikaci	využíváme	i	k	zasílání	vzdě-
lávacích	materiálů,	které	se	tak	dosta-
nou	i	k	dětem,	které	zrovna	mateřskou	
školu	nenavštěvují.	Posíláme	také	
ukázky	přímé	výchovné	práce	s	dětmi,	
nahráváme	videa,	zasíláme	fotografie	
a	věřte,	že	rodiče	jsou	velice	spoko-
jeni,	když	vidí,	jak	se	jejich	dětem	
ve	školce	daří.

A	paní	učitelky	zase	mají	radost,	když	
slyší	od	rodičů	slova	chvály.	Jak	řekla	
jedna	maminka:	„Díky	této	aplikaci	
vidím,	jak	je	vaše	práce	náročná	a	jak	
krásně	se	o	naše	děti	staráte.	Nikdy	
dřív	jsem	si	to	neuvědomila.“

Svým	nadšením	jsme	„nakazily“	také	
kolegyně	z	MŠ	Přemyslovská,	které	se	
k	používání	aplikace	rozhodly	připojit.	
Přejeme	jim,	aby	jim	přinesla	jen	samá	
pozitiva,	stejně	jako	nám.		 l

Zuzana Černá,  
učitelka	MŠ	Spěšného

Marie Hedlová,  
učitelka	MŠ	Spěšného

Jana Kellerová,  
ředitelka	MŠ	Spěšného

Vladimíra Drdová
radní	pro	školství		
a	sociální	věci
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Vážení a milí rodiče,
Základní škola Zdenky Braunerové v Roz-
tokách zvažuje spolupráci se společností 
Young Hippocampus, která nabízí anglické 
bilingvní vzdělávání na  základních ško-
lách. Základní informace o tomto projektu 
jsem popsala v Odrazu číslo 10/2020. Spo-
lečnost Young Hippocampus již prezento-
vala svůj projekt zastupitelům města, čle-
nům školské komise, školské rady, 
psychologům a dalším pedagogickým pra-
covníkům, kteří projevili zájem o více in-
formací.

Nyní si vás, rodiče, které tato možnost 
vzdělávání oslovuje, dovoluji pozvat na vi-
deokonferenci, prezentaci tohoto progra-
mu online. 

Termíny vždy ve  čtvrtek od  18 hodin:  
17. 12. 2020, 14. 1. 2021 a 28. 1. 2021 

Tyto tři termíny prezentací jsou určeny 
především pro rodiče dětí.

Dozvíte se:
n zda je tento program vhodný právě pro 
vaše dítě,

n jakou formou budou děti vzdělávány,
n jaké pedagogy budou mít,
n jaké je financování, 
n a mnoho dalšího.
Čas bude také na vaše dotazy.

Pokud bude dostatečný zájem ze strany 
rodičů potenciálních prvňáčků a nastavení 
spolupráce ZŠZB a společnosti Young Hi-
ppocampus se podaří, mohla by být již 
v příštím školním roce 2020/2021 otevřena 
jedna 1. třída s  anglickým bilingvním 
vzděláváním.

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

 l

Vladimíra Drdová
radní	pro	školství	a	sociální	věci

Informace o zvažovaném anglickém 
bilingvním vzdělávání na ZšZb Roztoky

Hledáme  
LOGOPEDA  

Mateřské	školy	
v	Roztokách	v	rámci	

zkvalitnění	péče	
o	děti	hledají	na	plný	
úvazek	LOgOPEDA,	

který	bude	pravidelně	
a	systematicky	

pracovat	s	dětmi	
a	spolupracovat	
s	pedagogickým	
personálem	MŠ	
při	logopedické	

preventivní	a	nápravné	
péči.	Nástup	možný	

od	ledna	2021.

kontakt	viz	inzerát	níže

INZERCE

Mateřské školy v Roztokách

ledají

DÍLENÉHO

na plný úvazek

nástup možný od ledna 2021

Hana Novotná
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VěDěLI	JSTE,	ŽE	PRODÁVÁME		
KNIHY?

Možná spíše než dárkovým poukazem bu-
dete chtít obdarovat své blízké knihou. Na-
kladatelství Insignis má ve svém repertoá-
ru tyto tituly, které je možné u nás osobně 
odebrat: 
n Na špičce ledovce; Monika Plocová 
n Ledové stopy zapomnění; Monika Plocová 
n Všechno má svůj čas; Monika Plocová 
n Ventil; Monika Plocová 
n Úspěšně s  kůží na  trh; Rostya Gordon-
-Smith, Věra Staňková 
n Ťukan pro děti 8–10 let; Lenka Červen-
ková, Soňa Svatošová

AŽ	SE	ZASE	POTKÁME,	MÁME	PRO	
VÁS	PŘIPRAVENO

Těšíme se, že se situace brzy uklidní a my 
se budeme zase potkávat osobně. Máme 
pro vás připraven Cyklus pro ženy: Jak si 
uklidit svůj život se skvělými lektory – 
koučkou Lenkou Švecovou a psycholož-
kou Martinou Denemarkovou. Cyklus 
proběhl již minulý rok a byly na něj po-
zitivní ohlasy. Jde o pět dopoledních se-
tkání.

Dalším zajímavým cyklem, který čeká 
na svoji premiéru, je No Stress Cycle: Well 
Being Under Pressure. Pod vedením zku-
šené Foscy Di Gabriele vás čeká pohled 
na  stresové situace trochu z  jiné stránky. 
Nový kurz v  Lexiku je pro všechny, kdo 
chtějí zdokonalit své schopnosti mu snad-
něji odolávat. Také se dozvíte, proč je tro-
cha stresu v  životě důležitá. Kurz bude 

vedený v angličtině, lektorka Fosca Di Ga-
briele hovoří i česky.

Relaxační a harmonizační Arte setkává-
ní se Simonou Jetmarovou je vhodné pro 
děti, v případě zájmu i pro dospělé, a nabí-
zí arte-terapeutické techniky pro uvolnění 
napětí a  úzkosti, rozvoj představivosti 
a komunikace s ostatními i sám se sebou. 

Zejména pro rodiče předškolních dětí 
máme nachystán balíček Připravuji se 
do školy s Martinou Bürgerovou: rytmiza-
ce, výslovnost, dýchání, jemná a  hrubá 
motorika, držení tužky, zraková i sluchová 
paměť, říkadla, rytmus řeči. 

PŘíPRAVA	NA	STŘEDNí	ŠKOLY

Nabízíme konzultace (osobní nebo online) 
s  lektorem místo klasického přípravného 
kurzu jako alternativu pro ty, kteří mají 
pevnou sebedisciplinu, dávají přednost sa-
mostudiu a potřebují pouze doladit zapek-
litosti z matematiky nebo češtiny.

JAZYKOVé	KURZY

Pevně věříme, že studium cizích jazyků se 
brzy promění opět v  milá osobní setkání 
lektora se studentem či studenty. Naše 
učebny jsou připraveny.

ASISTENT	PEDAgOgA,	CHůVA	JAKO	
PROFESE,	PéČE	O	SENIORY	A	PRVNí	
POMOC	DěTEM

Momentálně všechny e-learningové vzdě-
lávací programy nabízíme v  upraveném 
formátu. Místo prezenčních dní probíhají 
odborné semináře online nebo formou in-

dividuálních online konzultací. Jsme tedy 
schopni zajistit kvalitní výuku i  pro tyto 
vzdělávací aktivity dálkově. Flexibilně pak 
umíme přejít z online seminářů na „klasic-
ké“ prezenční dny, pokud k  tomu nazraje 
čas.

Plán příprav těchto vzdělávacích progra-
mů je ve  vrcholné fázi. Můžeme snad je-
nom prozradit, že v roce 2021 bude každý 
z  těchto programů v  naší nabídce zhruba 
jednou za  čtvrtletí, tedy každý bude ote-
vřen čtyřikrát v roce. Na přípravný rekvali-
fikační kurz Chůva pro děti do  zahájení 
povinné školní docházky bude navazovat 
zkouška s kapacitou rezervovanou pro prá-
vě ukončené studium.

LETNí	TÁBORY

Samozřejmě chystáme tradiční léto v Le-
xiku: RC FreeRide Land pro kluky a hol-
ky od  7 let s  vlastním RC autem, Malý 
objevitel pro předškoláky, Letní angličti-
na pro děti z  2. stupně ZŠ, Prázdninové 
Arte setkávání pro děti 5 až 7 let, Prázd-
ninová školička s opakováním učiva pro 
děti 1. stupeň ZŠ a další.

Za celý kolektiv Lexiku a Insignisu děku-
jeme vám všem, kteří jste využívali nabíd-
ky našich služeb v  roce 2020, a  těšíme se 
na další rok s vámi. Přeji všem hezké proži-
tí vánočních svátků a šťastný nový rok.

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

 l

Blanka Pekárková
	koordinátorka	Lexik	a	Insignis

n HODINOVÝ MANŽEL – tel. 723 424 701
n Pronajmu garážové stání v  Roztokách, 
Tyršovo nám. č. 1732/10 s  výjezdem 
do Nerudovy ulice. Cena 20 000 Kč za rok. 
Tel. 728 255 582
n Koupím pozemek v Roztokách ke stavbě 
RD nebo pozemek s  RD nebo byt.  
Tel. 602 345 089

n Nabízím doučování angličtiny a němči-
ny v  Roztokách v  blízkosti školy. Jana 
Svobodová, tel. 737  588  709, e-mail: 
jana44@seznam.cz 
n Přímo od  majitele! Nabízím pronájem 
nebytového prostoru 2+1+velká hala 
vhodná např. jako čekárna. Výměra pro-
storu 90,8 m2, 1. patro, balkon – přímo 

na  náměstí v  Roztokách. Nájem činí  
19 000 Kč/měsíc + služby + 3 měsíční kau-
ce. V případě zájmu se písemně obracejte 
na: RealSprom, s.r.o., Lidická 689, 252 63 
Roztoky nebo na e-mail: info@sprom.cz

  l

Předvánoční čas v Lexiku a Insignis

Řádková inzerce 

Letos	jsme	do	adventu	vstoupili	trošku	jinak,	než	tomu	
bývá	jiná	léta.	Tradice	je	ale	tradice,	a	proto	jako	každý	
rok	přicházíme	s	nabídkou	vánočních	dárkových	poukazů	
na	jakoukoliv	aktivitu,	kterou	vzdělávací	centrum	Lexik	nabízí.	
Vybírat	můžete	na	našich	webových	stránkách	a	věnovat	
můžete	poukaz	na	libovolnou	částku.	Dostanete	od	nás	
graficky	pěkně	zpracovaný	poukaz	na	jméno	obdarovaného,	
který	můžeme	dle	vašeho	přání	i	vánočně	zabalit.



ODRAZ  měsíčník Roztok a Žalova28

ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

INZERCE

HLEDÁME ŠKOLNICI 

S NÁSTUPEM OD LEDNA 2021 NA
PLNÝ PRACOVNÍ ÚVAZEK

KONTAKT :  724 772 290
MŠ PŘEMYSLOVSKÁ 1193,ROZTOKY

ms.roztoky-zalov@volny.cz

VÁNOČNÍ 
POHLAZENÍ 
SE ZDEŇKEM 
JUNÁKEM

100.7 FM | 100.5 FM | R-REGION

během adventu Po–Pá 9.45–10.00 
 vánoční tradice & velká vánoční soutěž

SPECIÁL  VÁNOCE VE SLUNEČNÉ  21.–25. 12.  13.00–14.00
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Stali jsme se největším sportovním oddí-
lem župy Jungmannovy v Sokole. Náš atlet 
Tomáš Hanousek přivezl bronzovou me-
daili z  Mistrovství republiky v  atletice 
ve skoku vysokém. Podařilo se nám přivést 
do Roztok špičkovou atletiku v rámci Me-
moriálu bratří Jungwirthů, zorganizovali 
jsme krajské přebory přípravek, mladšího 
žactva a dva závody přeboru družstev do-
spělých. Vybral jsem jen ty největší úspě-
chy, nicméně je třeba konstatovat, že náš 
největší soupeř roku 2020 proti nám nestál 
na  atletickém oválu, ale přišel nezván 
do naší kotliny z dalekých krajin. A asi se 
mnou budou všichni sportovci souhlasit, 
že nám letos covid dost „zavařil“. Nejsme 
parta bláhových „promořovačů“ a  vztah 
ke zdraví našich sportovců a jejich rodin-
ných příslušníků jsou prioritou, která se 
nedá nikdy vyvažovat sportovním trénin-
kem, přípravou a závoděním. Proto v tom-
to roce byla hlavní prioritou oddílu flexibi-
lita v  přípravě za  dodržení maximálně 
možných hygienických opatření. 

Již od jara jsme vytvořili systém trénin-
ků, kde hlavní motivací bylo rozdělit spor-
tující omladinu na  menší skupinky a  mít 
vždy přesnou evidenci účasti, abychom 
mohli být případně připraveni na otázku: 
„Kdo s kým se mohl potkat?“ V krizových 
chvílích poznáte, že atletika v našem oddíle 
není o jednom nebo dvou lidech, ale že ji 
tvoří silný tým dvanácti trenérů, více než 
dvou stovek atletů, a nerad bych zapomněl 
na rodiče atletů, kteří podporují veškerou 
činnost oddílu.

Při druhé vlně covidu náš sehraný tým 
prakticky od  druhého týdne karantény 
vytvořil systém online tréninků pro svě-
řence. K tomu všemu všichni trenéři cho-
dí na pravidelné porady, kde si navzájem 
sdílejí zkušenosti a konzultují spolu dob-
ré věci a samozřejmě i „průšvihy“. Napří-
klad „Taky vám Jonáš zmizel z  kamery 
na 20 minut s výmluvou, že mu nefungu-
je...? Jojo, napsal jsem jeho mamce a za tři 
minuty byl zase online...“.

Nicméně zpátky k  našemu sportování. 
I  přes složité podmínky se nám podařilo 
zorganizovat dva turnusy soustředění atle-
tů v  Janově nad Nisou. Přidali jsme se 
k mohutné sérii závodů Českého atletické-
ho svazu SPOLU NA  STARTU a  organi-
začně zvládli všechny závody, ke  kterým 
jsme se zavázali v  rámci Středočeského 
kraje. Po dlouhé době jsme také zorganizo-
vali sprinterský a vrhačský trojboj. 

Tečkou za letošním rokem a poslední nefor-
mální akcí byl Běh pro Emila konaný  
22. listopadu v  Roztockém háji. V  sobotu 
21. listopadu 2020 uplynulo 20 let od  od-
chodu Emila Zátopka, velkého závodníka, 
který svým příběhem přátelství a smyslem 
pro fair play ukázal světu vyšší hodnoty 
sportu. V roce 1952 odmítl odletět na olym-
pijské hry, pokud nebude sedět v  letadle 
také Standa Jungwirth. Tehdejší totalitní 
struktury chtěly Jungwirtha potrestat za ne-
třídní původ a chtěly mu zakázat startovat 
na olympiádě (pozn. doporučená literatura 
k tomuto příběhu jsou knihy „Vytrvalost – 
Emil Zátopek“ autora Ricka Broadbenta 
a „Roztoky proti totalitě“ Dr. Jiřího Plaché-
ho). Podařilo se mu navzdory tehdejším 
funkcionářům prosadit svou a odletěli spo-
lečně do Helsinek. Emilovy tři zlaté medaile 
a  postoj k  účasti Jungwirtha na  olympij-
ských hrách dává základy hlubokému pří-
běhu statečného atleta, který má smysl při-
pomínat. Všichni tak víme, proč náš stadion 
nese název Stanislava Jungwirtha. Součástí 
„Běhu pro Emila“ byla i sbírka, která puto-
vala sdružení Post Bellum (Paměť národa). 

Závěrem si dovolím poděkovat všem tre-
nérům, atletům a jejich rodičům za energii 
věnovanou sportu. Také si dovolím podě-
kovat MŠMT a městu Roztoky za podporu 
sportu, Jaromíru Prokešovi, Karlu Ryšáno-
vi, Marcele Jungwirthové a  Bedřichu 
Loskotovi za jejich neúnavnou práci na at-
letickém ovále v roli rozhodčích. Všem pak 
do roku 2021 přeji hodně zdraví a sportov-
ního ducha!  l

Mgr. Martin Matas
Oddíl	atletiky	TJ	Sokol	Roztoky

Jak všichni víme, proběhla pouze část pod-
zimní část fotbalové sezony 2020/21. 

Bohužel byla a opět je poznamenána na-
vrácením opatření v boji s covidem-19. Za-
tím došlo k dočasnému přerušení sportov-
ních soutěží. Chtěl bych touto cestou 
apelovat na všechny fanoušky fotbalu, ale 
i všechny občany, aby se těmito opatřeními 
řídili a  dodržovali stanovená hygienická 
pravidla. Jen tak můžeme společně tuto ne-
příjemnou situaci překonat a opět prožívat 
radosti a strasti normálního života.

Mohu prozradit, že nám přišel návrh 
nové termínové listiny na dohrání soutěží 

na  jaře příštího roku. Tak snad se všichni 
společně dočkáme.

Jak jistě mnozí víte, přihlásili jsme cel-
kem 6 mužstev do  soutěží Prahy-západ, 
mužstvo starších žáků hraje ve Středočes-
kém kraji, mužstvo starší přípravky ve stře-
dočeské Minilize a  i  minipřípravka se 
účastní fotbalových turnajů. Nově máme 
přihlášen i dorost.

Nyní pár slov k účinkování našich muž-
stev v probíhající části podzimní sezony.

Áčko rozehrálo okresní přebor nad oče-
kávání dobře. Po sedmi odehraných kolech 

jsme se sedmi vítězstvími na prvním místě 
tabulky. Máme stále velice mladý tým, vy-
tvořila se parta, projevuje se práce trenérů. 
Před podzimem jsme posílili o několik dal-
ších mladých hráčů a nutno říct, že to bylo 
posílení úspěšné. Kluci pozvedli herní úro-
veň a zapadli do party, což je určitě hodně 
důležité a  je to určitě velikým příslibem 
do budoucna. Teď nás sice čeká několik zá-
pasů s  týmy z  čelních příček tabulky, ale 
určitě se není čeho bát. 

Béčko nemá tak úspěšný rozjezd jako 
v  loňském roce. Stále není závislé na hrá-
čích áčka, ale kluci z áčka si za béčko jdou 
zakopat velice rádi. Parta je zde stále vý-
borná, výsledky vypadají na  klidný střed 
tabulky. Možná by to chtělo zapojit 

Atletika TJ Sokol Roztoky v roce 2020 – covidu navzdory

Roztocký fotbal v době epidemie

V	roce	2020	se	oddíl	atletiky	TJ	Sokol	Roztoky	dotkl	mnoha	milníků.	

Dobrý	den,	vážení	sportovní	přátelé,	chtěl	bych	vás	informovat	o	současném	
dění	ve	fotbalovém	klubu	SK	Roztoky.
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HLEDÁME ÚČETNÍ

Hlavní pracovní poměr,
zkrácený úvazek, nebo práce na IČO.

Nástup možný ihned.
Pracoviště Roztoky, Lidická ul. 1348

Úprava vody pro průmysl a domácnosti

Tel: +420 224 811 900
Email: euroclean@euroclean.cz

více mladých, minimálně jako v minulém 
roce. 

Stará garda, nekonečný příběh „mladých 
kluků“, fungovala, funguje a  bude stále 
fungovat. S pohybem je to již trošku horší, 
ale vše nahrazují nadšením, elánem a fot-
balovým umem. Bez nich si nedovedu fun-
gování našeho klubu představit.

Dorost se nám podařilo sestavit na po-
slední chvíli. Všichni jsme věřili, že dorost 
budeme letos mít, a také ho, po všech pro-
blémech, máme. A musím říct, že si vede 
velice úspěšně. Přišla trojice nových trené-
rů, kluci pochopili, co se od  nich chce, 
a snaží se představy trenérů plnit na hřišti. 
Na každý zápas je doplní několik kluků ze 
starších žáků, pro které je to příprava 
na  příští sezonu, kdy do  dorostu již ode-
jdou.

Starší žáci jsou v letošní sezoně opět při-
hlášeni do Středočeského kraje. A také jsou 
pro nás příjemným překvapením. Pohybují 
se na čelních místech I. třídy Středočeské-
ho kraje. Zatím převážně vítězí, tak jim 
přejme, aby jim to vydrželo co nejdéle. 

A pod taktovkou obou trenérů zde rostou 
kvalitní fotbalisté jak pro dorost, tak pře-
devším do budoucna pro naše áčko. 

U mladších žáků zatím úplně nevíme, co 
očekávat. Z  různých důvodů odehráli 
na podzim pouze jeden zápas, takže uvidí-
me. Ale určitě se jim bude také dařit.

Starší přípravka v klidu a pohodě, kvalit-
ní výkony vedou k  vítězným zápasům. 
I  proto jsme na  druhém místě tabulky. 
I  zde nám rostou kvalitní hráči, i  zde se 
projevuje dlouholetá výborná práce trené-
rů.

Mladší přípravka a  její dvě mužstva. 
Tady vidím největší problém. Ne v klucích, 
ti jsou výborní, ani v trenérech. Problém je 
v  rozdělování mužstev do  skupin v  rámci 
OFS Praha-západ. Nevím, proč mít šest 
skupin po  čtyřech týmech. Navíc, pokud 
mají kluby mužstva A a B, tak jsou obě za-
řazeny do společné skupiny. V našem pří-
padě Roztoky A, B, Holubice, Velké Příle-
py. Čtyři mužstva, čtyři turnaje a na konci 
září konec soutěže. Není srovnání s jinými 
soupeři, kluci se znají z  tréninků. Nevím, 

proč nejsou, jako dřív, skupiny po  šesti 
účastnících. V současné podobě žádný vel-
ký přínos k  rozvoji nejmenších fotbalistů 
nevidím.

Minipřípravka – školička. Oficiální sou-
těž sice nehrají, ale jezdí po  turnajích se 
stejně starými soupeři a nevedou si vůbec 
špatně.

Na závěr bych se chtěl ještě zmínit o za-
počaté a probíhající výstavbě tréninkového 
hřiště s umělým povrchem v areálu Sokola 
na místě stávající, již dosluhující, tréninko-
vé plochy. 

Víme všichni, že zařídit, vyřídit všechny 
potřebné souhlasy, vybrat firmu, začít sta-
vět, dalo nezměrné množství práce a úsilí. 
Za  to patří oběma našim zástupcům 
na MÚ velký dík. Velký dík patří i městu 
Roztoky a jeho starostovi za poskytnutí fi-
nančních prostředků na výstavbu této nové 
tréninkové plochy. Někomu se možná zdá, 
že to trvalo dlouho. Nejdříve Žalov, potom 
pejskaři, nakonec areál Sokola. U prvních 
dvou lokalit se vyskytly neřešitelné problé-
my. Tím se výstavba zbrzdila, hledal se 
nový prostor. Nakonec se staví v areálu So-
kola. Je to asi nejlepší řešení. I  zde se ale 
občas vyskytne problém, se kterým nikdo 
nemohl počítat a který termín dokončení 
posunuje. Přesto všichni vidíme, že práce 
úspěšně pokračují a že se nové tréninkové 
plochy konečně dočkáme. Znovu opakuji, 
velký dík všem, kteří se kolem této záleži-
tosti od začátku pohybují. 

A vypadá to, že jsme se skutečně dočkali. 
Jak vidíte na fotografii, bude toto nové tré-
ninkové hřiště moc pěkné. Chybí doladit 
pár posledních detailů a v prosinci ho za-
čneme využívat.

 l

Ing. Tomáš Novotný
předseda	SK	Roztoky

Tento krátký příspěvek bych rád poslal 
všem sportovním nadšencům, hlavně 
amatérským sportovcům, kteří byli posled-
ní dobou značně omezeni. Dělalo mi ale 
radost vidět velké množství dospělých 
i dětí v přírodě, parcích, při běhu, na kole 
i u nás na kurtě… Je pravda, že pravidelný 
pohyb na  čerstvém vzduchu působí 
i v tomto chladném počasí pozitivně a spo-
lu s dostatkem vitaminů udržuje naše zdra-
ví v té správné kondici. V souvislosti s no-
vým virem určitě není na  místě strach, 
spíše respekt. A pokud se všichni budeme 
chovat podle svého nejlepšího vědomí 
a svědomí, tak to v pohodě zvládneme.

Letos jsme si vyzkoušeli to, nad čím bych 
ještě nedávno kroutil hlavou – hrát tenis 
v  zimním oblečení a  teplotách kolem 
nuly… Byla to však jedna z mála možných 
aktivit, a tak se děti nadšeně chodily ales-
poň jednou týdně protáhnout, trenéři se 
otužili a všichni budou mít o čem vyprá-
vět.

Právě před uzávěrkou naše země přešla 
do 3. stupně a můžeme tedy v omezeném 
počtu za  sportem i  do  vnitřních prostor. 
Měli bychom však mít roušku, což si při 
plném nasazení nedovedu představit, 
a  sportovci mi dají určitě za pravdu. Nic-
méně musíme být rádi za jakoukoli příleži-

tost, ve  většině zemí mají opatření ještě 
přísnější.

V tenise máme výhodu, že se nás nikdy 
víc než 10 na  kurtě opravdu nesejde… 
Naše hala na Žalově je vám tedy k dispozi-
ci. Zatím pokračujeme pouze v trénincích, 
na žádné větší akce se do konce roku ne-
chystáme. Sledujte naše weby (www.tenis-
-skola.cz a  www.tenis-zalov.cz), kde vás 
budeme průběžně informovat.

Přejeme všem příjemné prožití svátků, 
ideálně bílé Vánoce a  co nejnormálnější 
rok 2021!  l

Jan Šrámek
SK	Žalov

Tenisové přání
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HLEDÁME ÚČETNÍ

Hlavní pracovní poměr,
zkrácený úvazek, nebo práce na IČO.

Nástup možný ihned.
Pracoviště Roztoky, Lidická ul. 1348

Úprava vody pro průmysl a domácnosti

Tel: +420 224 811 900
Email: euroclean@euroclean.cz
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PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOCE

A ÚSPĚŠNÝ VSTUP DO NOVÉHO ROKU 
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