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inzerce

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

HotoVé podklady:
n  Adobe	Acrobat	–	ve	formátu	

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

n  Doporučená	minimální	velikost	
písma	je	6	bodů.

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

podklady pro další 
zpracoVání:

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

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

HLÍDÁNÍ 
VÁCLAVKA

PRO DĚTI OD MALIČKA FORMOU ŠKOLKY

VOLNÁ MÍSTA OD NOVÉHO ROKU

              

e-mail: hlidanivaclavka@centrum.cz

www.hlidanivaclavka.webnode.cz

tel.: 607 863 259
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Nestřílejte na pianistu

Čekají nás druhé smutné Vánoce s covidem. Denní přírůstky 
nakažených kolísají až kolem dvaceti tisíc. Nejděsivější na tom 
čísle je, že už skoro nikoho neděsí. Zvykli jsme si, otupěli jsme.

Jsme natolik zahlceni negativními zprávami, že už je ani 
nevnímáme. O  to důležitější je hledat věci, jež nás potěší 
a z nichž se můžeme radovat. Třeba úplné maličkosti, jako že 
máme v Roztokách kluziště, že několik předvánočních kultur-
ních pořadů přežilo všechny zákazy a omezení, že vzniká alej 

mezi Roztokami a Úholičkami, že na Tyršově náměstí a v Žalově svítí vánoční stro-
my jako světlo naděje.

Naději přináší i zvolna rostoucí počet očkovaných. Ne, nebudu tu nikoho přesvěd-
čovat, aby se dal očkovat. Ve svém věku už mám dost zkušeností, abych věděl, že 
slovní argumenty ani statistické údaje nepřesvědčí nikoho, kdo se přesvědčit nechce 
nechat. Většinou pomůže až drsná osobní zkušenost, a někdy ani ta ne.

Horší je, že jak ve společnosti vzrůstá nervozita, někteří jednotlivci jsou čím dál 
tím víc podráždění. Stále častěji se vyskytují projevy agrese. Dokonce i proti zdra-
votníkům, kteří jenom dělají svou práci, jak nejlépe umějí. A mimochodem, jejich 
prací je zachraňovat naše zdraví a životy.

Mnohokrát jsem na tomto místě psal o tom, že o Vánocích v sobě lidé nalézají ty 
lepší stránky. Teď bych si přál, aby se aspoň nenechali ovládnout těmi horšími.

V jedné knize o Divokém západu, myslím, že to bylo v Brdečkově parodii Limo-
nádový Joe, se popisuje, že v  baru nad pianinem visí nápis: „Prosíme, nestřílejte 
po pianistovi, dělá, co může“.

A  já také prosím: nestřílejte po  zdravotnících, záchranářích, hygienicích, úřed-
nících, učitelích ani místních zastupitelích. Nejen o  Vánocích. Všichni dělají, co 
mohou.
Hezké Vánoce.  l

� �Jaroslav�Drda

V	minulém	čísle	Odrazu	došlo	
u	článku	pana	Boloňského	
„co	jste	hasiči,	co	jste	dělali?“	
k	záměně	popisků	fotografií	
v	článku	samém	a	v	obsahu	
na	str.	3.	Čtenářům	i	autorovi	
se	omlouváme.
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Město�Roztoky�přijme:��
n účetní	s	nástupem		
možným	ihned.		
Bližší	informace	u	vedoucí	
odboru	financí	na		
tel.	734	159	728	nebo		
na	adrese:	skalova@roztoky.cz

n referenta	pro	životní		
prostředí.		
informace	o	výběrovém	říze-
ní	na	www.roztoky/nabidky-
-prace-mu
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INFORMACE Z RADNICE

Rok�2021
Byl to rok zajisté nelehký, bohužel pořád 
covidový, přišlo zdražování a  energetická 
krize. Na druhou stranu se mnohé podaři-
lo, například u nás v Roztokách, ale věřím, 
že i vám ve vašem osobním životě.

Mám velkou radost, že se nám podařilo 
dostavět a  otevřít novou krásnou budovu 
školy Cihelna v Žalově. Troufnu si říct, že 
to byl náš největší projekt od  revoluce. 
Před školou máme také novou ulici, která 
nese jméno po mimořádné osobnosti La-
dislava Kantora. Podařila se ale řada dal-
ších důležitých věcí. S krajem jsme opravili 
serpentinu, Správa železnic rekonstruuje 
nádraží. Povedlo se nám konečně dokončit 
Šaldovu ulici a opravit stovky metrů chod-
níků, zejména v Žalově a v lokalitě Na Vrš-
kách. Hodně jsme investovali do nové vý-
sadby zeleně, vzniklo nové hřiště 
a u starších hřišť jsme opravili ploty. Poda-
řilo se nám zavést adresný svoz tříděného 
odpadu. A mnoho dalšího.

K příštímu roku všichni vzhlížíme s na-
dějí. S nadějí, že všechny krize, které jsem 
zmínil v úvodu, překonáme. Nebude to leh-
ké, ale jsem si jistý, že se nám to společně 

podaří. A co nás čeká v Roztokách? S tím si 
vás dovolím seznámit tradičně v lednu, tedy 
v čase, kdy bude schválen rozpočet města.

Poděkování
Patří se také poděkovat. Dovolte, abych 
poděkoval všem, kteří se podíleli na úspě-
ších našeho města, jež jsem zmínil výše. 
Děkuji i  všem ostatním, kteří se podílejí 
na chodu našeho města i na společenském, 
kulturním a sportovním životě.

Letos bych chtěl zvláště poděkovat všem 
našim pedagogům a  zaměstnancům škol-
ských zařízení. Zažili si opravdu nelehký 
rok, učili naše děti na dálku, ve škole, nebo 
kombinací obojího. Mají můj hluboký obdiv. 
Velmi děkuji i vedení školy, školek i ZUŠ.

Patří se poděkovat i všem zdravotníkům 
a všem ostatním, kteří nám pomáhají covi-
dovou krizi překonat. Dovolím si i  v  tuto 
chvíli všechny zdvořile požádat: využijte 
možnosti a nechte se naočkovat třetí, posilu-
jící dávkou, a pokud se někteří z vás ještě ne-
nechali očkovat vůbec, učiňte tak. Jen díky 
očkování jsme schopni tuto krizi překonat.
V neposlední řadě děkuji každému jed-
nomu z vás, protože právě Vy, obyvatelé 

Roztok a  Žalova, tvoříte naše krásné 
město.

Kluziště
Díky dvěma našim sousedům dostaly nejen 
děti předčasný dárek k Vánocům. Každou 
zimu, když přituhly mrazy, jsme si říkali, 
jak by bylo krásné mít v našem městě kluzi-
ště. Sám jsem projekt na venkovní ledovou 
plochu s chladicím systémem propočítával 
a připravoval, ale vždy byla pro město z hle-
diska financí řada jiných priorit. Proto 
mám velkou radost, že se tohoto projektu 
chopili sami občané, konkrétně pánové 
Jungwirth a  Krejča. Smekám před tím, 
s  jakou rychlostí se jim podařilo všechno 
zajistit a kluziště pro veřejnost otevřít. Měs-
to tento skvělý projekt podpořilo zejména 
poskytnutím pozemku za snížené nájemné. 
Díky tomu má naše škola i školky několik 
hodin týdně pro výuku kluziště k dispozici. 
Oběma pánům moc děkuji a všem brusla-
řům přeji krásné zážitky.  l

S přáním krásných Vánoc a úspěchů v no-
vém roce

Vážení	spoluobčané,	blíží	se	nám	konec	tohoto	roku,	proto	je	třeba	trochu	
bilancovat.

Slovo starosty

Dalším vybočením ze standardního průbě-
hu byla účast čtyř zastupitelů prostřednic-
tvím videokonference. Tuto možnost dostali 
s  ohledem na  zhoršující se epidemiologic-
kou situaci. Díky tomu se zúčastnilo všech 
21 zastupitelek a zastupitelů.

Hned zkraje zasedání proběhla poměr-
ně dlouhá debata o  záměru odprodeje 
části pozemku v  lokalitě Za  Cihelnou  
tamějším obyvatelům, a to za zvýhodně-
nou cenu jako formu kompenzace za ex-
trémní nepohodlí během výstavby  
ZŠ Cihelna. Záměr byl nakonec schválen  
17 hlasy.

Zastupitelstvo vzalo na  vědomí infor-
maci o probíhajícím jednání s ROPIDem 
(posílení ranních spojů, úprava návaz-
nosti vlaků a  autobusů, zastávka busu  
č. 359 u  Lidlu v  Horoměřicích, nové za-
stávky u hotelu Academic a v ulici Obrán-
ců míru směr Únětice – stále se čeká na do-
končení řízení ze strany MÚ Černošice).

Zastupitelé poté diskutovali o možnostech 
pomoci občanům, které přivedlo zdražení 
energií do tíživé situace. Pomoc bude zajiš-
ťovat sociální oddělení MÚ.

Jenom na  vědomí vzalo zastupitelstvo 
stav plnění usnesení, zápis z minulého jed-
nání, zprávu o  činnosti městské policie 
a čerpání rozpočtu ke konci října.

Korekce rozpočtu byly navrženy dvě. 
Příznivé je navýšení příjmů o 400 000 Kč ze 
zpětného odběru tříděného odpadu. Méně 
příznivé je, že město bude muset naopak 
vynaložit o 350 000 Kč víc na splátky úvěru 
v důsledku navýšení úrokových sazeb.

V  dalším bodu programu byl schválen 
plán investic do  vodohospodářské infra-
struktury města a plán obnovujících oprav 
na rok 2022.

Hladce proběhla směna přeploceného 
pozemku v Hálkově ulici a schválení věc-
ného břemene pro plynovou přípojku 
k rodinnému domu v Tichém údolí.

Poté přišlo na  řadu schválení nových 
obecně závazných vyhlášek města o ochra-
ně zeleně a  o  místních poplatcích. Nová 
znění si vyžádala nová judikatura ústavní-
ho soudu a doporučení ministerstva vnit-
ra. Výše poplatků se přes obecné zdražo-
vání nemění.

Zastupitelé s  poděkováním přijali dar 
ve výši 12 000 Kč od společnosti Eaton jako 
příspěvek na obědy pro děti ze sociálně sla-
bých rodin.

V závěrečném bloku vzalo zastupitelstvo 
na  vědomí zápis z  kontroly hospodaření, 
kterou na  MÚ provedl krajský úřad, 
a schválilo opatření k odstranění drobných 
závad (pozdní zveřejnění některých doku-
mentů). Posledním bodem bylo uzavření 
kontroly opravy parkovací plochy u žalov-
ské železniční zastávky, kde došlo k nesrov-
nalostem ve fakturaci. Dodavatelská firma 
chybu uznala a městu ji vykompenzuje do-
plňováním štěrku a další údržbou parkovi-
ště.

Dvě minuty po jednadvacáté hodině pan 
starosta zasedání ukončil. l

Jaroslav�Drda

Zastupitelstvo v listopadu
Předposlední	jednání	zastupitelstva	v	tomto	roce	se	uskutečnilo	18.	listopadu,	
netradičně	ve	čtvrtek,	neboť	na	středu	připadl	svátek	–	Den	boje	za	svobodu	
a	demokracii.

Jan�Jakob
starosta	města	roztoky
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inForMAce Z rADnice

Rozpočtová�opatření:��
vyšší�příjmy�za�elektroodpad�
a�hrobová�místa
Radní schválili rozpočtová opatření před-
ložená starostou Janem Jakobem, přesněji 
navýšení příjmů za  vstupné a  prodej re-
klamních předmětů na  Levém Hradci  
o 20 000 Kč, podobně postupovali u další 
kapitoly, kdy souhlasili s navýšením příjmů 
za  úhradu hrobových míst a  sociálního 
pohřbu či pokut z přestupkové komise.

Radní kvitovali, že za odvoz elektrodpa-
du, papíru a kovu též stouply příjmy, a to 
o rovných 100 000 Kč oproti plánovanému 
rozpočtu. 

Ve výdajové části rada souhlasila s pře-
sunem položek v  jednotlivých kapitolách 
a umožnila například nákup 36 ovocných 
stromů, zbudování vyvýšeného záhonu 
v ulici Dobrovolného či pořízení kartotéky 
do klubovny důchodců. 

Rada též souhlasila s tím, aby část nevy-
užitých prostředků z kapitoly údržby zele-
ně byla použita na vybudování kontejnero-
vého stání v ulici Nad Vinicemi. 

Svoz�plastu�a�papíru�
od�domů�zahájen
S povděkem rada přijala zprávu, že od pro-
since začne firma Regios svážet plast a pa-
pír v nově rozdávaných nádobách od domu. 
Tento zkušební provoz potrvá do jara, kdy 
naše Technické služby získají potřebnou 
svozovou techniku a začnou zajištovat svoz 
ve vlastní režii. 

Radní prodloužili jmenování vedoucího 
odboru životního prostředí do konce dub-
na 2022 a souhlasili s tím, že lékařské služ-
by pro městský úřad bude nově poskytovat 
MUDr. B. Jugasová. 

Oprava�nástupiště�a�letní�
čekárny�se�mírně�protahuje
Zajímavým bodem byla návštěva pánů Ver-
nera a Beránka ze Správy železnic. Objasni-
li městské radě důvod zdržení rekonstrukč-
ních prací na  nádraží. Ten je dán jednak 
probíhajícím archeologickým výzkumem, 
ale i  nedostatkem některých komponentů 
potřebných na  stavbě. Zpoždění prací pá-
nové odhadli na  cca dva měsíce s  tím, že 

v  lednu či únoru by měla být podle jejich 
informace rozebrána a  odvezena letní če-
kárna k repasování. Celá rekonstrukce pak 
bude ukončena v létě. 

Místostarosta Tomáš Novotný apeloval 
na zástupce Správy železnic, aby v souladu 
s předchozími dohodami dbali na bezpeč-
nost cestujících během přestavby a  aby 
v dopravních špičkách fungoval na nádraží 
koordinátor.

Poděkování�Martinu�Švarcovi
Milou bylo setkání s  dlouholetým šéfem 
roztockého Sokola Martinem Švarcem. 
Vedení města mu poděkovalo za  bezpro-
blémovou a přátelskou spolupráci, během 
níž se za  uplynulých osm roků podařilo 
výrazně zmodernizovat sokolský areál. Ex-
starosta Sokola naopak ocenil přístup měs-
ta. 

Audit�TS�bez�výhrad�
Městské�vyhlášky�doznají�
formálních�změn
Radní v dalším programu vzali na vědomí, 
že auditor shledal účetní závěrku Technic-
kých služeb bez výhrad, zabývali se vyhláš-
kami o místních poplatcích, které se musí 
přepracovat kvůli stanovisku soudu. Rada 
doporučila zastupitelstvu, aby se opět pro-
kousávalo vyhláškou o  místním poplatku 
z  pobytu, ze psů a  poplatkem za  užívání 
veřejného prostranství. 

V  souladu s  nálezem ústavního soudu 
jsme též doporučili zastupitelstvu upravit 
obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu 
a regulaci hlučných činností. 

Mnozí z radních si neodpustili poznám-
ku, že podobnými nálezy ministerstev 
a  soudů jsou pravomoci samospráv stále 
více umenšovány a šněrovány…

Pronájmy�obecních�bytů
Radní přitakali na dva pronájmy obecních 
bytů v Braunerově ulici a v Tichém údolí, 
souhlasili též s prodloužením nájmu neby-
tových prostor v Přemyslovské ulici o další 
rok a uložili odboru správy města připravit 
příslušnou smlouvu. 

Stavební�agenda
V  agendě stavební komise se souhlasu do-
čkalo odstranění zábradlí u chodníku v Ti-

chém údolí před čp. 192, nesouhlas naopak 
rada vyslovila s  novostavbou rodinného 
domku na  parcele č. 3187/5 ve  Smetanově 
ulici. Důvody byly technické (absence par-
kovacích stání či vedení přístupových komu-
nikací přes stávající stavby). Nesouhlasné 
stanovisko rada zaujala i k záměru vybudo-
vat 4 bytové domy v ulici Za potokem. 

Rada souhlasila s  dodatkem smlouvy 
s firmou Asekol, která zajištuje zpětný od-
běr odpadu z  elektrozařízení, vzala na  vě-
domí zápis z jednání komise životního pro-
středí.

Sociální�problematika
V bloku sociální problematiky radní sou-
hlasili s několika příspěvky na úhradu ná-
jemného, podpořili příspěvek na rehabili-
taci občanky po nemoci, věnovali 15 000 Kč 
organizaci Kvalitní podzim života, která 
v našem městě zajištuje péči o pět občanů. 

Radní Vladimíra Drdová předložila plán 
veřejnosprávních kontrol školských zaří-
zení.

Dodatek�se�staviteli�
Cihelny�schválen
Schválení se dočkaly dodatky uzavřené se 
společností CL Evans, která postavila školu 
Cihelna: rada schválila vícepráce v celkové 
výši 1 129 042 Kč.

V  závěru rady zazněla informace, že 
ROPID vyhověl požadavku obce a přislíbil 
obnovení zastávky u Lidlu od 12. prosince 
2022. Dopravce též informoval vedení 
města, že se snaží najít kapacitu na posíle-
ní ranních spojů do Prahy, zatím bez vý-
sledku.  l

Listopadová městská rada jednala v šesti a probrala se třicítkou bodů 
rada	změnila	několik	termínů	svých	původních	usnesení,	resp.	dala	
zpracovatelům	více	času	na	jejich	realizaci	(například	plán	vodohospodářských	
investic,	oprava	ubytovacího	prostoru	v	nádražní	ulici,	zaevidování	studie	
Panenská	atd.)

Testovací�místo�na�covid-19��
Město	roztoky	dojednalo	umístění	
dočasného	testovacího	místa	pro	
občany	roztok.	Testovací	místo	je	
umístěno	u	sokolovny,	otevírací	
doba	bude	každý	den	včetně	víkendů	
8.00–21.00.	zavřeno	bude	pouze		
24.	prosince,	zbylé	svátky	bude	pro-
voz	probíhat	bez	omezení.	Objednání	
přesného	času	a	typu	vyšetření	je	
možné	na	webu	www.vysetri.me,	kde	
také	získáte	další	informace.

za	zprostředkování	kontaktu	děkuje-
me	paní	zuzaně	Šrůmové.		 l

Jaroslav�Drda

Tomáš�Novotný
místostarosta
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Kam�odkládat�odstrojené�
vánoční�stromky
Vážení	občané,	vánoční	stromky	mů-
žete	i	letos	odkládat	do	připravených	
„stromečkových“	kontejnerů.	Vánoční	
stromky	patří	do	bioodpadu,	a	proto	
žádáme,	abyste	je	důkladně	odstrojili.

Technické	služby	města	roztoky		
pro	jejich	likvidaci	přistaví	ve	středu		
29.	prosince	2021	tři	kontejnery.		
Již	tradičně	to	budou	stanoviště:	
n u	obchodu	PePcO	v	Havlíčkově	ulici,	
n v	ulici	Obránců	míru,	na	křižovatce	
za	panelovými	domy	–	u	paneláků,	
n v	Žalově	–	v	ulici	U	Hřiště.

Kontejnery	budou	na	těchto	stano-
vištích	v	období	od	středy	29.	pro-
since	2021	do	úterý	15.	února	2022.	
Po	tomto	období	můžete	odkládat	od-
strojené	vánoční	stromky	ve	sběrném	
dvoře.	Žádáme	vás,	abyste	kontejnery	
na	stromky	nepoužívali	na	odložení	
čehokoli	jiného,	přidělali	byste	tak	
práci	pracovníkům	Technických	služeb.	
Během	Vánoc	budou	na	stálých	sta-
novištích	přidány	zvony	a	kontejnery	
na	separovaný	odpad,	využijte,	pro-
sím,	je.		 l

Pavel�Flener
vedoucí	odboru	životního	prostředí

Radní Středočeského kraje pro dopravu 
Petr Borecký se s vehemencí sobě vlastní 
pustil do nesnadného úkolu – zcela překo-
pat systém příspěvků obcí na dopravní ob-
služnost, aby byly bližší reálným nákla-
dům a  také byly k  obcím spravedlivější.  
Dosavadní výše příspěvků byla dosti 
zvláštní, až nepochopitelná (tím nechci 
tvrdit, že jsem nové zcela pochopil…). 
Překvapilo mě například, že z 800 středo-
českých obcí napojených na veřejnou do-
pravu 350 neplatilo dosud ani korunu. 
A to třeba i velká města, jako je třicetitisí-
cová Příbram. Ta teď bude muset pustit 
z  rozpočtu téměř 9 mil. Kč.  Ze středně 
velkých obcí pak neplatily napřéklad Lib-
čice n/Vlt., Řevnice, Nové Strašecí, Středo-
kluky nebo Dolany. Některé přispívaly 
vzhledem ke své velikosti spíše symbolic-
ky, např. Kladno, které teď bude platit o té-
měř 12 mil. Kč více, nebo Mladá Boleslav, 
Velvary a  další. Procentuálně nejvíce si 
připlatí patrně Dobříš, a to o 3,2 mil. Kč!

Jiná města naopak ušetří, například 
Brandýs n/L. – St. Boleslav či Beroun, 
v obou případech 3 mil. Kč.

Sníží se i  příspěvek našich sousedních 
Únětic o více než 400 000 Kč a ještě výraz-
něji Turska a Holubic o téměř 1 milion Kč, 
Horoměřic pak o  rovný milion, což jim 
upřímně přejeme.

Pan radní představil novou tabulku, kte-
rá ilustruje výše příspěvků jednotlivých 
obcí v  nastávajícím roce 2022. Nejvýraz-
nější systémovou změnou je započítání 
příspěvku na ztrátu provozu železniční do-
pravy, což zatím obce neplatily. To se třeba 
dotkne i našeho města, dosud přispívající-
ho jen na dopravu autobusovou.  Konkrét-
ně to znamená, že v příštím roce si připla-
tíme 441 046 Kč oproti letošnímu roku; což 
znamená, že do  sytému veřejné dopravy 
budeme ročně přispívat 3  067  963 Kč.  
Částka to není nízká, ale pro náš rozpočet 
nikoli problematická. Horší to budou mít 
menší vesnice, které dosud neplatily nic a na-
jednou budou přispívat kolem 250 000 Kč 
ročně. Některé vesničky na  periferii kraje 
s  minimální dopravní obslužností to ale 
budou mít i nadále gratis.  l

Stanislav�Boloňský

Musíme to opravit. Prosíme o pochopení. 
Toto sdělení nesou často dobře známé ce-
dule na  českých dálnicích a  silnicích. Po-
dobná žádost o pochopení teď míří k oby-
vatelům a  návštěvníkům Roztok 
a pražského Suchdola. A to kvůli plánova-
né likvidaci kalamity v přírodní rezervaci 
Roztocký háj – Tiché údolí.

„Stejně jako jiné lesy u nás jsou bohužel 
i  lesní porosty Roztockého háje oslabeny 
dlouhotrvajícím suchem a v důsledku toho 
postiženy patogenními houbami a kůrov-
cem. Nemocné stromy usychají nebo mají 
houbou narušené kořenové systémy a hro-
zí pádem. Současně jsou odrazovým můst-
kem pro šíření nákazy na  okolní porosty. 
Napadené stromy je proto třeba pokácet 
a odstranit z porostu tak, aby se snížilo ri-
ziko zranění návštěvníků a zamezilo úhy-
nu dalších částí lesa,“ vysvětluje spolu-
vlastník lesního pozemku Jiří Rosol.

Kácení napadených stromů, tedy kala-
mitní těžba, je zásah, který je vlastník povi-
nen podle lesního zákona provést tak, aby 
se zabránilo šíření kalamity na další poros-
ty. Vlastník lesa i jím pověřená těžební or-
ganizace proto projednali s odborným les-

ním hospodářem a  Krajským úřadem 
Středočeského kraje jako příslušným orgá-
nem ochrany přírody rozsah, termín i způ-
sob plánované těžby napadeného dřeva.

Zasáhnout je třeba zejména ve  Velkém 
háji (část rezervace sousedící s  městskou 
částí Praha-Suchdol), a  to především 
na  svazích spadajících jak k  Vltavě, tak 
k  Únětickému potoku. Kvůli obtížné pří-
stupnosti do  porostů bude třeba využít 
speciální těžební techniky – silného lesní-
ho traktoru s navijáky. Aby bylo poškození 
půdy technikou co nejmenší, bude třeba 
zásah provést v  době zámrazu půdy. Ter-
mín těžby je proto naplánován na období 
od 1. ledna do 15. března 2022.

Samotné těžební práce zaberou přibližně 
15 dní a dalších 15 dnů bude probíhat od-
voz dřevní hmoty. Během kácení bude 
z  bezpečnostních důvodů omezen vstup 
veřejnosti na místa zásahu.

„Kácení stromů, pohyb lesní techniky 
i průjezdy kamionů znepříjemní život ná-
vštěvníkům i  obyvatelům okolních sídel. 
V přírodní rezervaci Roztocký háj – Tiché 
údolí však bohužel nejsou lesy, které by 
bylo možno ponechat v bezzásahovém re-

žimu. Zásahy je nutné provést, jinak by 
mohlo dojít k ohrožení zdraví i života ná-
vštěvníků a také k rozpadu lesního poros-
tu. Doufáme, že veřejnost pochopí nutnost 
zásahů a pomůže nám tím, že bude respek-
tovat dočasná omezení,“ říká Josef Štverá-
ček, odborný lesní hospodář.

„Připravovaná těžba svým objemem ne-
přesahuje limity navržené plánem péče ani 
objem navržený lesním hospodářským 
plánem, který byl krajským úřadem jakož-
to orgánem ochrany přírody odsouhlasen. 
Je to dáno mimo jiné tím, že v  minulém 
desetiletí byla těžba minimální,“ sdělil Ra-
dek Kouřík z krajského oddělení ochrany 
přírody a krajiny.

Průběh kácení bude kontrolovat odbor-
ný lesní hospodář a dále orgán státní sprá-
vy lesů, kterým je Městský úřad Černošice, 
a  také Krajský úřad Středočeského kraje 
jako orgán ochrany přírody a krajiny. 

„Po  ukončení těžebního zásahu budou 
takzvané potěžební zbytky, tedy například 
větve, ponechány v  malých hromadách 
v porostu až do rozpadu jako biotop lesní-
ho hmyzu. Po  odvozu dřeva budou též 
srovnány případné terénní nerovnosti 
vzniklé pohybem lesní techniky,“ ujistil 
Pavel Hodějovský ze společnosti Opera 

Za dopravní obslužnost si připlatíme

Je třeba ochránit les i zdraví návštěvníků 
V	roztockém	háji	proběhne	likvidace	kalamity
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Sylvatica, s.r.o., která bude těžbu prová-
dět.

V souladu s plánem péče a po předběž-
ném projednání s  odborným lesním hos-
podářem bude upřednostněna přirozená 
obnova, neboť se v lesním porostu nachází 
hojné zmlazení. To je na cílových plochách 
tvořeno dubem zimním (Quercus petraea), 
bukem lesním (Fagus silvatica), habrem 

obecným (Carpinus betulus) a dalšími dře-
vinami přirozené dřevinné skladby.

O rezervaci: Přírodní rezervace Roztoc-
ký háj – Tiché údolí je souborem zachova-
lých smíšených lesů, skalnatých stepí a čás-
tí potoční nivy. Byla zřízena již v roce 1951 
a má celkovou rozlohu přesahující 114 ha. 
Spolu se sousední přírodní rezervací Údolí 

Únětického potoka na  území hlavního 
města tvoří rozsáhlou přírodní enklávu 
na  severním okraji Prahy, která je bioto-
pem pro celou řadu ohrožených a  zvláště 
chráněných druhů rostlin a  živočichů. Je 
jedním z  226 zvláště chráněných území, 
o které Středočeský kraj pečuje.  l

Pavel�Flener

Grilování�náměstka�hejtmanky
Dříve než se začal rozpočet projednávat, 
byl na začátek programu na návrh opozice 
(ANO) zařazen bod Výzva k rezignaci ná-
městka hejtmanky Ing. Věslava Michalika, 
CSc. Šlo o reakci na  informace v médiích 
o podnikatelských aktivitách V. Michalika, 
které vedly k  jeho rozhodnutí neusilovat 
o post ministra v nové koaliční vládě. Jak 
vyplynulo z  debaty, opozice mu vyčítala 
údajný střet zájmů v  rámci působení 
v krajském zastupitelstvu v roce 2017 (resp. 
2016). Je fakt, že tuto otázku řešil v minu-
losti třikrát kontrolní výbor zastupitelstva, 
ale střet zájmů se nijak neprokázal. Šlo 
o  pronájem nebytových prostor pro Stře-
dočeské inovační centrum v D. Břežanech, 
kde jmenovaný mnoho let starostuje. 
Smlouvu o  pronájmu uzavírala tehdejší 
Rada kraje v  čele s  hejtmanem Peterou 
(ČSSD), v níž V. M. nefiguroval, ba naopak 
– byl v té době v opozici. Ve více než hodi-
nové diskusi tak jasně převážil názor, že 
žádný věcný důvod k  odvolání náměstka 
hejtmanky neexistuje. Potvrdilo to i hlaso-
vání, kdy pro odvolání bylo jen 13 opozič-
ních zastupitelů, proti bylo 34 a 13 Pirátů 
se (trochu překvapivě) zdrželo hlasování.

Rozpočet�kraje�na�rok�2022
Pak teprve došlo na rozpočet 2022. Ten byl 
naopak schválen po  nekonfliktní debatě 
velmi rychle, když pro něj hlasovalo 48 za-
stupitelů napříč stranami.

Rozpočet kraje není žádný drobek. Cel-
kové výdaje v příštím roce by měly dosáh-
nout více než 42,5 miliardy Kč. Protože 
předpokládané příjmy dosahují necelých 
36 mld. Kč, bylo nutné přijmout k vyrovná-
ní schodku bankovní úvěry. Nepůjde ale 
o peníze na spotřebu, ale na dofinancování 

rozvojových projektů podpořených dotace-
mi z Evropské unie. Hladce byly schváleny 
i peníze do fondů rozvoje v oblasti školství, 
kultury, sociálních věcí, sportu a  volného 
času i  fondu na  podporu včasné přípravy 
projektů EU 2021.

Jak�se�vyznat�
v�prioritizaci�staveb
Zastupitelstvo též schválilo aktualizaci kri-
térií tzv. „prioritizace dopravních staveb“, 
což je věc, která nás v Roztokách, s ohle-
dem na připravovanou rekonstrukci hlavní 
silnice II/242, III/2421 a III/2422, enorm-
ně zajímá.

Výstupem posuzování podle bodových 
kritérií naléhavosti je aktuální pořadí pláno-
vaných staveb. V kategorii silnic II. a III. tříd 
si náš průtah městem nestojí špatně. Je 
na 22. pořadí z téměř dvou set plánovaných 
oprav a  rekonstrukcí silnic v  našem kraji. 
Problém je trochu v tom, že kromě těchto 
silnic je v  pořadníku také cca 80 mostů 
a mostků ve špatném, až havarijním stavu 
a také asi 40 obchvatů měst a obcí. Napří-
klad velmi preferovaný obchvat Kralup nad 
Vltavou a navazující obchvat Velkých Pří-
lep, které mají částečně nahradit severní 
část nedokončeného pražského vnějšího 
okruhu (Suchdol-Březiněves). Je tedy otáz-
ka, z  kterého „klobouku“ budou stavby 
přednostně vybírány, co více hoří – zda 
mosty, obchvaty, nebo okresní silnice, jako 
je naše. Při současných cenách (resp. při ce-
nách před letním zdražením) vychází cel-
kový objem investic do oprav silnic a mostů 
na 85 mld. Kč s roční alokací cca 7 mld. Kč, 
což ukazuje, že asi na náš průtah jen tak ne-
dojde. Této problematice se budu dále vě-
novat a oslovím odpovědné krajské politi-

ky, abychom vnesli do  pořadí naléhavosti 
trochu více světla. 

Další�krok�v�optimalizaci�
sítě�škol
Poněkud nečekaným vrcholem zasedání 
byl návrh na sloučení Střední odborné ško-
ly a SOU v Kralupech s SOŠ a SOU v Nera-
tovicích předložený radním M. Váchou. 
Přesněji řečeno, šlo o  zrušení kralupské 
školy a převzetí veškerých závazků školou 
neratovickou. Důvodem je malá naplně-
nost školy v Kralupech a katastrofální stav 
školních budov (nutné investice do  oprav 
byly odhadnuty na 200 mil. Kč). Návrh vy-
volal velké emoce, ale položil na stůl i řadu 
racionálních argumentů. Otázky vyvolal už 
fakt, že ve  městě chemického průmyslu, 
s  tradiční ikonou Kaučukem Kralupy, by 
měla zaniknout výuka chemických oborů. 
Ukázalo se však, že vedení Kaučuku 
(po  jeho privatizaci v  rámci Unipetrolu) 
zrušilo veškerou podporu této škole, i když 
do výroby najímá nekvalifikované pracov-
ní síly.

Zastupitelstvu byly předloženy dvě peti-
ce občanů s cca 6 tisíci podpisy, svůj nesou-
hlas zde vyjádřila i ředitelka, zástupci rodi-
čů i  žáků kralupské školy. Kralupské 
zastupitelstvo naopak záměr podporuje, 
neboť městu umožní získat potřebné pro-
story pro základní školu.

Ekonomické důvody nakonec převážily, 
takže návrh byl po  dvouhodinové diskusi 
výraznou většinou 40 hlasů schválen,  
14 zastupitelů (včetně mě) se zdrželo.

Příjemnou „třešničkou na  dortu“ pak 
bylo schválení koupě chaty Bohumila Hra-
bala v Kersku, která by tím měla být zacho-
vána a zpřístupněna veřejnosti.  l

Rekonstrukce Lidické má šanci
Poslední	listopadové	pondělí	se	sešli	ke	svému	celodennímu	
zasedání	nad	98	body	agendy	krajští	zastupitelé.	Hlavním	
bodem	programu	bylo,	alespoň	oficiálně,	schválení	rozpočtu	
kraje	na	rok	2022.	Jak	už	to	v	životě	bývá,	všechno	bylo	ale	
trochu	jinak.

Stanislav�Boloňský
zastupitel	Středočeského	
kraje



ODRAZ  měsíčník Roztok a Žalova8

INFORMACE Z RADNICE

n 5. 11. oznámeno, že oznamovatelka na-
lezla mrtvého ptáka na balkoně svého bytu 
v Havlíčkově ulici a že se bojí nákazy ptačí 
chřipkou – ověřeno u  MVDr.  Šavrdy, že 
místní lokalita není lokalitou s  výskytem 
ptačí chřipky, hlídka na místo a za použití 
ochranných prostředků mrtvý pták (stra-
kapoud) z  balkonu odstraněn a  následně 
předán MVDr. Šavrdovi k provedení likvi-
dace uhynulého zvířete; 
n 5. 11. ve  večerních hodinách v  rámci 
hlídkové činnosti kontrolována v ulici Pla-
vidlo osoba – při kontrole provedenou lus-
trací zjištěno, že tato osoba prochází pátrá-
ním po osobách, na místo přivolána hlídka 
PČR Libčice, která si hledanou osobu pře-
vzala k dalším úkonům; 
n 6. 11. ve večerních hodinách oznámeno 
cestou PČR, že ochranka prodejny Albert 
na Tyršově náměstí v Roztokách požádala 
o  součinnost při zadržení osob podezře-
lých z krádeže zboží – na místě od ochran-
ky prodejny zjištěno, že osoby jsou ještě 
v prostoru prodejny a část zboží si ukládaly 
do  kabelky, kterou měla jedna z  osob 
u sebe. Hlídka počkala, až jedna z podezře-
lých osob zaplatí u pokladny, poté ji u vý-
chodu z prodejny zadržela, podezřelá oso-
ba se ke  krádeži doznala, mezitím se 
na místo dostavila hlídka PČR Libčice, ta 
provedenou lustrací v jejich evidenci zjisti-
la, že podezřelá soba byla odsouzena v po-
sledních třech letech za trestný čin kráde-
že, a  tak byla věc předána PČR jako 
podezření z trestného činu krádeže; 
n 6. 11. oznámeno v nočních hodinách, že 
oznamovatelka slyší nějaký křik v  ulici 
Za Potokem v místě u uskladněných kon-
tejnerů – u skladiště kontejnerů zjištěn ma-
jitel pozemku a  těchto kontejnerů, který 
uvedl, že vyrušil nějaké sprejery, ti poté utí-
kali podél kolejí směrem k železniční stani-
ci Roztoky, hlídka provedla šetření v želez-
niční stanici Roztoky a  zde byl zjištěn 
výskyt dvou osob odpovídajících popisu, 
osoby kontrolovány, nalezeny u nich v ba-
tohu spreje, dále u jedné osoby zjištěno zra-
nění na hlavě, to, jak zraněný uvedl, si způ-
sobil údajně sám, na místo byla vyžádána 
rychlá zdravotnická pomoc, u  zraněného 
provedena orientační dechová zkouška 
na alkohol s pozitivním výsledkem, osádka 
sanitního vozu rychlé zdravotnické pomo-
ci na místě zraněnou osobu ošetřila a pře-
vezla do nemocničního zařízení FN Motol, 
o celé události informována PČR Libčice;
n 8. 11. oznámen nález finanční hotovosti 
před prodejnou železářství v ulici Nerudo-

va s  tím, že oznamovatelka se dostavila 
na MP Roztoky a hotovost odevzdala – té-
hož dne zjištěna majitelka ztracené finanč-
ní hotovosti, nalezená finanční hotovost jí 
byla předána, majitelka by touto cestou 
chtěla poděkovat poctivému nálezci;
n 8. 11. ve večerních hodinách oznámeno, 
že po silnici z Roztok na Prahu 6 se pohy-
buje polonahý muž – muž nalezen už 
na území hlavního města Prahy, jednalo se 
o osobu cizí státní příslušnosti bez dokladů 
totožnosti, osoba při vytěžení uvedla, že 
na cestě mezi Roztokami a Prahou 6 – Sedl-
cem někde ztratila doklady, provedeno pát-
rání po  ztracených dokladech, které byly 
nalezeny na  silnici v  k. o. Roztoky, osoba 
předána policistům hl. města Prahy; 
n 9. 11. v rámci hlídkové činnosti nalezeno 
v  ulici Haškova odložené jízdní kolo zn. 
Rock Machine Crossbike – nalezené jízdní 
kolo zajištěno a  uloženo na  MP Roztoky 
jako nález, zveřejněno na webových strán-
kách MP Roztoky, Facebooku – skupina 
Roztoky; 
n 10. 11. oznámeno, že v ulici Palackého 
je vytvořena překážka v silničním provo-
zu, a  to domíchávačem a  betonovou 
pumpou – na místě zjištěno, že tento do-
míchávač a betonová pumpa zásobují sta-
veniště na pozemku domu, u kterého sto-
jí, betonem, a dále bylo zjištěno, že ulice 
není ani na  jednom z  konců označena 
jako neprůjezdná, hovořeno s  odpověd-
nou osobou (stavbyvedoucím), tento 
upozorněn na  povinnost oznámení 
na OSRM při MÚ Roztoky a dále na sku-
tečnost, že po schválení dočasné uzávěrky 
komunikace je povinen uzavírku označit 
dopravním značením; 
n 10. 11. oznámen volně pobíhající cizí pes 
po  pozemku domu v  ulici Lidická – pes 
odchycen, umístěn do  záchytného kotce 
MP Roztoky, při prohlídce psa zjištěn čip, 
téhož dne zjištěna majitelka, které byl nale-
zený pes předán v pořádku, přestupek vy-
řešen uložením blokové pokuty v  příkaz-
ním řízení na místě; 
n 10. 11. ve schránce důvěry MP Roztoky 
nalezena průkazka PID – průkazka ulože-
na na MP Roztoky jako nález, následující 
den předána majitelce;
n 11. 11. ve schránce důvěry MP Roztoky 
nalezena pánská peněženka s doklady, pla-
tebními kartami cizího státního příslušní-
ka – zjištěn kontakt na tuto osobu, vyrozu-
měna, téhož dne nalezená peněženka 
majiteli předána, majitel by touto cestou 
chtěl poděkovat poctivému nálezci; 

n 12. 11. oznámena krádež zboží v prodej-
ně Tesco s tím, že podezřelá osoba byla za-
držena zaměstnanci prodejny – podezřelá 
osoba vzala z regálu zboží a s tímto prošla 
přes pokladny, na pokladně toto zboží ne-
zaplatila, u východu z prodejny byla zadr-
žena zaměstnanci prodejny, ke  krádeži se 
doznala, odcizené zboží vrátila na prodej-
nu, podezření z  přestupku proti majetku 
vyřešeno uložením blokové pokuty v  pří-
kazním řízení na místě; 
n 12. 11. oznámeno rušení nočního klidu 
z prostoru jednoho z bytů bytového domu 
v ulici Čapkova – hlídka na místo, zde ho-
vořeno s odpovědnou domácí osobou, tato 
vyzvána ke  zjednání nápravy, zábava ná-
sledně ztišena, přestupek proti veřejnému 
pořádku vyřešen domluvou;
n 14. 11. oznámena poškozená dvířka 
u  dvou budek hlavních uzávěrů plynu 
v ulici Čapkova – na místě pořízena foto-
dokumentace a  šetření, poškození dvířek 
kvalifikováno a  šetřeno jako podezření 
z přestupku proti majetku;
n 14. 11. ve schránce důvěry MP Roztoky 
nalezen mobilní telefon Huawei s rozbitým 
displejem – nalezený mobilní telefon ulo-
žen na MP Roztoky jako nález, zveřejněno 
na webových stránkách MP Roztoky, Face-
booku – skupina Roztoky;
n 15. 11. ve schránce důvěry MP Roztoky 
nalezeno osvědčení o registraci vozidla tov. 
zn. Ford Focus – uloženo na MP Roztoky 
jako nález, následující den odesláno pří-
slušnému registru vozidel;
n 15. 11. ve schránce důvěry MP Roztoky 
nalezen občanský průkaz – uložen na MP 
Roztoky jako nález, následující den ode-
slán na příslušný správní odbor;
n 15. 11. oznámeno poškození vozidla tov. 
zn. Ford Focus, zaparkovaného v  ulici  
17. listopadu, kdy nezjištěný pachatel po-
škodil venkovní pravé zrcátko vozidla – za-
dokumentováno, kvalifikováno a  šetřeno 
jako podezření z přestupku proti majetku;
n 16. 11. oznámena krádež kola zn. Alpine 
z  pozemku domu v  ulici Nad Vinicemi 
s tím, že podezřelá osoba právě opouští po-
zemek s  odcizeným jízdním kolem – 
na místě od svědkyně události zjištěn popis 
podezřelé osoby a popis vozidla, do kterého 
jízdní kolo podezřelá osoba naložila 
a  z  místa odjela, provedeným šetřením 
v  systému LOOK zjištěno podezřelé vozi-
dlo, které vyjíždělo z Roztok po komunika-
ci směrem na Velké Přílepy, z tohoto systé-
mu zjištěna r. z. tohoto podezřelého vozidla, 
informace předána PČR Libčice, vozidlo 

Z deníku Městské policie Roztoky
V	této	rubrice	bychom	rádi	občany	roztok	informovali	o	činnosti	Městské	policie	roztoky,	a	to	za	období	
od	4.	11.	do	1.	12.	2021:	
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policisty PČR Libčice zadrženo i s osádkou 
a odcizeným jízdním kolem v k. o. Libčice 
nad Vltavou, ve spolupráci s PČR objasně-
no několik předchozích krádeží jízdních 
kol v k. o. Roztoky;
n 16. 11. oznámeno odcizení jízdního kola 
zn. Scott, ke kterému došlo dne 12. 11. ze 
stojanu na  jízdní kola před objektem ZŠ 
Zdeňky Braunerové (vedle tělocvičny) 
na  Školním náměstí – ke  krádeži tohoto 
jízdního kola se doznaly podezřelé osoby 
zadržené v  souvislosti s  krádeží jízdního 
kola v ulici Nad Vinicemi;
n 17. 11. v  nočních hodinách oznámeno 
napadení poškozeného v prostoru restau-
race Eiffel na Tyršově náměstí s tím, že po-
škozený se nachází již u místa svého bydli-
ště – provedeno vytěžení poškozené osoby 
a svědka události, vzhledem k tomu, že si 
poškozená osoba stěžovala na bolest hlavy, 
na  místo přivolána rychlá zdravotnická 
pomoc, která poškozeného ošetřila a  od-
vezla do FN Motol, kvalifikováno a šetřeno 
jako podezření z  přečinu výtržnictví, 
na místo se vzhledem k zaneprázdněnosti 
nemohla dostavit hlídka PČR Libčice, 
oznámení jí bude předáno k realizaci zado-
kumentování přečinu výtržnictví; 
n 18. 11. v ranních hodinách oznámen ná-
lez finanční hotovosti v  podavači banko-
vek v bankomatu Komerční banky na Tyr-
šově náměstí – na místě zajištěna nalezená 
hotovost, zadokumentováno, nalezená ho-
tovost předána na nejbližší otevřenou po-
bočku Komerční banky, tj. na  pobočku 
Praha 6, Dejvická ulice čp. 5; 
n 18. 11. oznámeno poškození vozidla tov. 
zn. VW Passat, zaparkovaného v ulici Ha-
vlíčkova, ke kterému došlo v nočních hodi-
nách před pěti dny, kdy pachatel poškodil 
pravé venkovní zpětné zrcátko vozidla – 
kvalifikováno a  šetřeno jako podezření 
z přestupku proti majetku;
n 19. 11. cestou PČR oznámeno, že se 
oznamovatelka nemůže dobouchat na svo-
ji matku – seniorku, bydlící v domě v ulici 
Palackého – na místo přivolán hasičský zá-
chranný sbor, který provedl násilné otevře-
ní vstupních dveří, seniorka ležela na pod-
laze a nemohla se zvednout, na místo též 
rychlá zdravotnická pomoc, jež provedla 
kontrolu osoby, zdravotníci ji poté pone-
chali v domácí péči;
n 19. 11. v  podvečerních hodinách ozná-
meno, že oznamovatelka se nemůže telefo-
nicky spojit se svým bývalým manželem 
a  že má obavu o  jeho zdraví – hlídka se 
dostavila do místa bydliště bývalého man-
žela oznamovatelky do  Najdrovy ulice, 
na bouchání a zvonění osoba nereagovala, 
vzhledem k  tomu, že byla obava o  zdraví 
osoby obývající tento byt, na  místo vyžá-

dán záchranný hasičský sbor, který provedl 
otevření bytu, na podlaze v koupelně nale-
zena osoba bez známek života, na místě též 
sanitní vozidlo rychlé zdravotnické pomo-
ci, jehož osádka konstatovala smrt osoby, 
na  místo PČR Libčice, která si na  místě 
událost úmrtí osoby převzala;
n 23. 11. oznámeno volné pobíhání psa 
v obci Únětice v místě u restaurace Soko-
lovna s tím, že oznamovatel dovezl naleze-
ného psa na  MP Roztoky – provedenou 
prohlídkou psa zjištěn čip, téhož dne se 
dostavila majitelka a  nalezený pes jí byl 
předán v pořádku, výše uvedený přestupek 
vyřešen uložením blokové pokuty v  pří-
kazním řízení na místě; 
n v  rámci hlídkové služby zjištěna osoba 
spící v  ulici Pod Mezí v  obci Únětice 
na zemi – osoba pod vlivem alkoholu pro-
buzena, zjištěna její totožnost, poté odeslá-
na do místa bydliště, podezření z přestup-
ku proti veřejnému pořádku (veřejné 
pohoršení) vyřešeno na místě domluvou;
n ve schránce důvěry MP Roztoky naleze-
na pánská peněženka s osobními doklady, 
platební kartou Moneta, finanční hotovosti 
a klíči – zjištěn majitel, tento vyrozuměn, 
téhož dne se dostavil na MP Roztoky a na-
lezené věci mu byly předány, majitel by 
touto cestou chtěl poděkovat poctivému 
nálezci; 
n ve schránce důvěry MP Roztoky nalezena 
Lítačka – uložena na MP Roztoky jako ná-
lez, proveden pokus o vyrozumění majitele 
cestou operátora vydavatele této karty, vyro-
zumět se majitele nepodařilo, nalezená kar-
ta odeslána vydavateli – firmě ICT Praha 7;
n 30. 11. oznámeno, že v ulici Přemyslov-
ská stojí napříč komunikací opuštěné vozi-
dlo tov. zn. Kia, které samovolně vyjelo 
na komunikaci z parkovacího stání – hlíd-
ka na místo, vozidlo hlídkou zatlačeno zpět 
na parkovací místo a zajištěno před dalším 
samovolným rozjetím, zjištěna majitelka 
vozidla, tato vyrozuměna, aby si vozidlo 
dále zajistila;
n 30. 11. oznámeno cestou operačního 
HZS, že v ulici Nádražní se rozlomila část 
stromu a  tato poškodila dopravní značení 
– hlídka na místo, na místě již hasiči, kteří 
prováděli pořezání rozlomeného stromu, 
na  místě dále poražené dopravní značení 
B21a (zákaz předjíždění) a C14a (jiný pří-
kaz – neobjížděj autobus), oboje značení 
na jednom vyvráceném ocelovém sloupku, 
na  místě zadokumentováno, následujícího 
dne předáno řediteli TS Roztoky;
n 1. 12. v rámci hlídkové činnosti byla pro-
vedena kontrola kontejnerového stanoviště 
Na Sekeře v ulici Lidická a při kontrole byl 
zjištěn nepořádek mimo kontejnerové ná-
doby, jednalo se o dřevěnou konstrukci po-

stele, zásuvky do skříněk, papírové krabice 
a igelit – nepořádek na místě zadokumen-
tován, dále provedeno šetření zhlédnutím 
kamerového záznamu z kamery monitoru-
jící prostor kontejnerového stanoviště, zjiš-
těno, že odpad na  tomto místě umístil 
v ranních hodinách řidič nákladního vozi-
dla tov. zn. Renault Master, zjištěna r. z. vo-
zidla, povedenou lustrací v evidencích vozi-
del zjištěn provozovatel tohoto vozidla, 
provedeným šetřením téhož dne zjištěn 
odpovědný řidič vozidla, přestupek proti 
veřejnému pořádku vyřešen s  podezřelou 
osobou uložením blokové pokuty v příkaz-
ním řízení na místě;
n 1. 12. oznámeno, že po pozemku domu 
v  ulici Lidická pobíhá cizí pes – hlídka 
na  místo, pes odchycen a  umístěn do  zá-
chytného kotce MP Roztoky, provedenou 
prohlídkou psa (rasa kříženec) zjištěn čip, 
dále zjištěno, že čip je registrován v Národ-
ním registru majitelů zvířat, tento vyrozu-
měl majitelku, která se téhož dne dostavila 
na MP Roztoky, pes majitelce předán v po-
řádku, přestupek vyřešen s  podezřelou 
osobou uložením blokové pokuty v příkaz-
ním řízení na místě;
n 1. 12. oznámeno ujetí bez zaplacení částky 
za natankované palivo od BČS MOL v Pří-
lepské ulici – provedeným šetřením na mís-
tě bylo zjištěno, že řidič vozidla tov. zn. VW 
Sharan natankoval u stojanu palivo (naftu) 
do  palivové nádrže tohoto vozidla a  poté 
odjel od BČS, aniž by uhradil částku za na-
tankované palivo, dle zjištěné r. z. vozidla 
provedenou lustrací v evidenci vozidel zjiš-
těn provozovatel vozidla, tento kontaktován 
cestou OP Velké Přílepy, provedeným šetře-
ním bylo zjištěno, že k  neuhrazení částky 
došlo omylem, že to nebylo úmyslné jedná-
ní ze strany odpovědné osoby, následující 
den dlužnou částku na BČS MOL uhradil. 

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 v  této nelehké 
době jménem kolektivu Městské policie 
Roztoky popřát krásné prožití vánočních 
svátků a  všechno nejlepší, hlavně hodně 
zdraví, do nového roku 2022.    l

Petr�Vevera�
ved.	str.	MP	roztoky
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Jmenovaný je spolupracovníkem Guntera 
Demniga, umělce, který s myšlenkou „za-
kopávacích kamenů“ přišel.

G. Demnig u nás před třemi roky osobně 
osadil první várku kamenů (přesně 17), ze-
jména v Jungmannově ulici. 

Tři kameny, které německá strana nemohla 
dodat, jsme objednali v Brně. 

Dlažební kostky s mosazným povrchem, 
do kterého jsou vyryta jména našich dáv-
ných spoluobčanů postižených nacistic-
kým režimem, jsme v naší obci slavnostně 

odhalili 17. listopadu při krátké procházce 
Tichým údolím. 

Zaznamenali jsme několik dotazů 
od  majitelů nemovitostí, před nimiž jsou 
kameny osazeny. Ne každému bylo jasné, 
jak se ocitli (převážně) židovští spoluobča-
né v domě, který od první republiky vlastní 
stále stejná roztocká rodina. 

Jiří Plachý, historik Vojenského historic-
kého ústavu, uměl vždy tyhle otázky vysvět-
lit. Mnohdy stačilo, aby prarodiče dnešních 
majitelů vzali do  domu podnájemníky ži-
dovské národnosti. Adresa posledního mís-
ta pobytu pak byla určující pro nacistické 
úřady, které nešťastníky povolaly na strasti-
plnou cestu do koncentračních táborů. 

Jiřímu patří dík za iniciaci celé akce, od-
borné bádání a  komunikaci s  německou 
stranou. Děkuji též Zekii Denehy, kolegyni 
z radnice, která zpracovala úspěšný projekt 
podaný k  Nadačnímu fondu obětí holo-
caustu.

Pětačtyřicet kamenů zmizelých v Rozto-
kách je trvalá připomínka hrůz, na  které 
nelze nikdy zapomenout.  l

Tomáš�Novotný

Od 17. listopadu 2021 je v roztocké dlažbě 
zasazených dalších 28 mosazných destiček 
připomínajících ty, kteří zde žili v temných 
dnech okupace, a odtud se vydali na cestu, 
z níž se již neměli nikdy vrátit. 

Přestože kameny zmizelých jsou dnes 
v desítkách českých měst, Roztoky se mo-
hou pochlubit tím, že takto připomínají 
v  podstatě všechny své spoluobčany, 
u nichž bylo na základě archivních doku-
mentů možné jednoznačně zjistit jejich 
poslední adresu. 

Celkem 21 nově položených kamenů 
připomíná roztocké oběti holocaustu. Osm 
z nich se nachází v Tichém údolí, které je 
po Jungmannově ulici druhou nacistickou 
perzekucí nejvíce postiženou roztockou lo-
kalitou. Připomínají před čp. 12 Olgu Böh-
movou, soukromnici, zavražděnou v  Tre-

blince, dále před čp.  166 JUDr.  Oskara 
Singera, redaktora, a  jeho manželku Mar-
kétu. Oba odjeli v jednom z prvních trans-
portů na  podzim 1941 do  polské Lodže 
a  zemřeli na  samém konci války: on  
19. ledna 1945 v pobočce koncentračního 
tábora Dachau v  bavorském Kauferingu 
a  ona blíže nezjištěného dne posledního 
válečného roku v Bergen-Belsenu. 

U  čp.  18 kameny připomínají bývalé 
vlastníky tohoto domu, obchodního zá-
stupce Jaromíra Neurada a jeho manželku 
Janu, kteří zahynuli v  Sobiboru, a  dále 
Hedviku Neumannovou a  její dvě děti, 
Alenu Dinah a Hanuše Pavla, profesí labo-
ranta. Matka s dcerou zahynuly v koncent-
račním táboře Stutthof u  Gdaňsku. Syn 
přišel o život v předvečer osvobození, dne 
7. května 1945, buď v koncentračním tábo-

ře Schwarzheide v Sasku, nebo v severních 
Čechách, na pochodu smrti z tohoto lágru. 
Jejich domácí, Neuradovi, měli v  té době 
již dospělé děti, které však také neunikly 
osudu svých rodičů. 

Dcera Jany Neuradové Steffi Werthei-
merová se svým manželem Paulem po oku-
paci žili také v Roztokách. Nedlouho před 

17. listopadu jsme osadili kameny zmizelých

28 nových kamenů zmizelých připomíná  
roztocké oběti 2. světové války

roztoky	mají	od	17.	listopadu	v	chodnících	mnoha	ulic	
osmadvacet	nových	kamenů	zmizelých,	Stolpersteine.	
Pětadvacet	jsem	jich	na	konci	října	přivezl	z	Berlína,	kde	je	
pro	nás	vyrobil	pan	Michael	Friedlander.	

Před	třemi	lety,	v	roce	2018,	bylo	v	roztokách	v	Jungmannově	ulici	položeno	
prvních	17	„Stolpetsteinů“,	tedy	kamenů	zmizelých.	Jejich	prostřednictvím	
si	připomínáme	naše	bývalé	spoluobčany,	kteří	„zmizeli“	ve	víru	2.	světové	
války.	Projekt	bývá	spojován	především	s	obětmi	holocaustu,	není	však	určen	
pouze	jim,	ale	všem,	kteří	přišli	o	život	v	důsledku	nacionálně-socialistického	
režimu,	resp.	německé	okupace.

JUDr. Oskar Singer na dobové karikatuře (Holocaust.cz)
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 ➔

nástupem do transportu se však přestěho-
vali do  Prahy. Oba zahynuli v  Osvětimi. 
Synové Jaromíra Neurada, Kurt a  Vilém, 
sice v Tichém údolí nikdy nebydleli, měli 
však po  otci domovskou příslušnost 
do  Roztok a  byli tak de facto roztockými 
občany. Osud Viléma, který krátce před 
válkou vystudoval medicínu, není zcela 
jasný. Po  okupaci pravděpodobně odešel 
za  hranice, nicméně nakonec se ocitl 
na území, které se nacistům podařilo obsa-
dit, a  byl zavražděn koncem června 1944 
ve Varšavě. V Osvětimi zahynul i jeho malý 
syn Oldřich. Holocaust přežila jen manžel-
ka Hana, která se po  válce znovu vdala 
za  spoluvězně z  koncentráku a  společně 
odjeli počátkem 50. let do Izraele. Kurt Ne-
urad v srpnu 1939 vstoupil v Polsku do čes-
koslovenské zahraniční armády a 18. červ-
na 1940 padl během těžkých bojů u obce 
Saint-Gondon ve Francii.

V  Roztokách díky jejich historickému vý-
voji neexistovala uzavřená židovská sídelní 
lokalita a  většina pozdějších roztockých 
obětí holocaustu se přistěhovala v mezivá-
lečném období. Další kameny, které je při-
pomínají, jsou proto roztroušeny po celém 
městě. V  Puchmajerově ulici čp.  193 žil 
Viktor Hecht, stavební dělník, zavražděný 
v Osvětimi. V ulici Na Vyhlídce čp. 195 dů-
chodce Otakar Stern a  Eliška Schillerová. 
První zahynul v terezínském ghettu, druhá 
pak v ghettu v polské Izbici. Ještě před další 
deportací na  východ zemřeli v  Terezíně 
také Kamil Polák ze Spěšného ulice čp. 330 
a  Matilda Roubíčková, která žila v  dnešní 
Bezručově čp.  336. Ta byla mimochodem 
nejstarší roztockou obětí vyhlazovací poli-
tiky – v době deportace jí bylo 83 let a v Te-
rezíně dokázala přežít dva roky. 

V dnešní ulici Jana Palacha čp. 451 žila 
rodina Reinišova – manželé Rudolf, pů-

vodní profesí obchodník, a Růžena, spolu 
se synem Ottou. Všichni zahynuli v lotyš-
ské Rize. V Masarykově ulici čp. 513 man-
želé Otakar a Pavla Weissovi, soukromníci, 
zavraždění v  Osvětimi. V  Čechově ulici  
čp.  643 pak Ing.  Štěpán Ehrlich, vrchní 
technický rada ve výslužbě, se svojí man-
želkou Zdenkou a v ulici Na Sekeře čp. 537 
Marie Raudnitzová. Ehrlichovi byli zavraž-
děni v  Sobiboru, Raudnitzová v  bělorus-
kém Malém Trostinci. 

Další kameny připomínají většinou 
oběti z  řad odbojových pracovníků. Poš-
tovní zřízenec Josef Nebeský (Třebízského  
čp. 168) byl zatčen gestapem 26. července 
1944 za  šíření „říši nepřátelských zpráv“. 
Zahynul v pobočce koncentračního tábora 
Flossenbürg v  Gröditz. Za  nejpravděpo-
dobnější datum jeho úmrtí byl po  válce 
soudem určen 11. únor 1945. Antonín Vi-
dim (Palackého čp. 250) byl před vál-

Jaromír Neurad (NA Praha)

Zdenka Ehrlichová na snímku z roku 1939 (NA Praha)

Kamil Polák (NA Praha)

Ing. Štěpán Ehrlich (NA Praha)

Viktor Hecht na snímku z roku 1936 (NA Praha)

Mojmír Sedláček jako frekventant Vojenské akademie 
v Hranicích na snímku z roku 1937 (VÚA – VHA Praha)
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kou funkcionářem KSČ. V  le-
tech 1929–1932 byl za  tuto 
stranu starostou Otvovic, ná-
sledně pak působil v  odboro-
vých organizacích. Za okupace 
se zapojil do stranického odbo-
je. Byl členem III. Ilegálního 
ÚV KSČ a podílel se na organi-
zaci několika jeho zasedání, 
které se odehrály v Žalově. Dne 
6. listopadu 1943 byl zatčen 
a  na  konci března následující-
ho roku odsouzen k  trestu 
smrti. Jeho život ukončil kat 
v  Drážďanech dne 28. června 
1944. Antonín Řach (Řachova 
čp. 486) pracoval jako ošetřovatel v psychi-
atrické léčebně v  Bohnicích a  po  okupaci 
se zapojil do levicového odboje, napojené-
ho na ilegální KSČ. Počátkem srpna 1944 
byl zatčen a 2. května 1945 v Malé pevnosti 
Terezín popraven. Jednalo se o vůbec po-
slední hromadnou popravu v této policejní 
věznici pražského gestapa. Jaroslav 
Hartman (Bezručova čp. 417) byl jako za-
městnanec drah v roce 1943 zatčen v Ně-
mecku. Dne 14. března 1945 zemřel v dů-
sledku útrap ve věznici Coswig v Sasku. 
 Mojmír Sedláček (Sedláčkova čp.  438) 

v  roce 1938 ukončil Vojenskou akademii 
a stal se důstojníkem československé armá-
dy z povolání. Po okupaci odešel za hrani-
ce a sloužil v našich zahraničních jednot-
kách v Polsku, Francii a Velké Británii. Jako 
příslušník 311. čs. peruti RAF padl dne  
16. září 1941 při návratu z náletu na Ham-
burk. Jeho otec byl vězněn v  internačním 
táboře Svatobořice, který byl určen pro ro-
dinné příslušníky čs. zahraničních vojáků. 
Josef Žirovnický (Kroupka čp. 64) padl dne  
8. května 1945 během bojů v Praze. Božena 
Košťálová (Nádražní čp. 21) přišla o život 

21. března 1945 při náletu na Kra-
lupy nad Vltavou. Jména některých 
z těchto osobností dnes nesou roz-
tocké ulice (Sedláčkova, Žirovnic-
kého, Řachova, Vidimova). 

Závěrem zmiňme, že poslední tři 
kameny nebyly vyrobeny v  dílně 
tvůrce koncepce „Stolpersteinů“ 
Guntera Demninga jako ty ostatní, 
ale pro Roztoky je zhotovila židov-
ská náboženské obec v Brně. Důvo-
dem je snaha Demningových spo-
lupracovníků oddělovat vojáky 
a oběti válečných operací od „civil-
ních“ obětí. To je možná akceptova-
telné v Německu. V bývalých oku-

povaných zemích je to však nanejvýš 
nešťastné. Nelze jinak klasifikovat popra-
vené odbojáře a padlé v zahraniční armádě 
nebo v  květnovém povstání roku 1945. 
Není možné ani pochybovat o tom, že naši 
občané, kteří zahynuli během náletů, jsou 
obětmi nacistické okupace, a  je škoda, že 
autoři projektu tak humánního se bez zna-
losti těchto reálií snaží rozhodovat o tom, 
kdo si vzpomínku zaslouží a kdo ne.  l

Jiří�Plachý

inzerce

TĚŠÍME SE NA VÁS
V NAŠÍ NOVĚ OTEVŘENÉ

RESTAURACI

Nádražní 20, Roztoky

OTEVŘENO DENNĚ :
11:00–22:00

Tel.: 721 634 605
www.pizzadigiorgio.cz

Pizzerie Da Giorgio   pizzeriedagiorgio

SILVESTR 2021
Vitello tonnato pečená telecí kýta

s tuňákovou majonézou
nebo

Plátky uzeného lososa s pažitkovým
creme fraiche citronová pěna

****
Telecí svíčková sous vide,  

cibulové pyré, hříbkové suflé
nebo

Steak z tuňáka s ratatouille,  
grilovaná polenta, rukolové pesto

****
Čokoládový dortík s brownies, 

slaný karamel

Josef Žirovnický (SČM Roztoky) Antonín Vidim (NA Praha)
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První listopadovou sobotu se nás na konci 
žalovské panelky sešlo ke  dvacítce žen, 
mužů i dětí. Stromků bylo 18, takže si kaž-
dý statisticky vysadil ten svůj. V první eta-
pě šlo o třešně a jabloně. Staré odrůdy, vy-
sokokmeny na  semenných podnožích 
slibujících vitalitu a dlouhověkost. Se sada-
ři jsme v  ovocné školce vybírali odrůdy 
tak, aby ovoce dozrávalo postupně a stro-
my nabízely pastvu v průběhu celé sezony, 
ale hlavně tak, aby stromům vyhovovaly 
tak trochu drsné podmínky meze vystave-
né živlům.

Samotná historická cesta běží po obecních 
pozemcích Roztok a  Únětic, její obnově 
tedy nic nebrání. Zda se alej podaří vysadit 
v  plné délce a  kráse, záleží na  souhlasu 
vlastníků sousedících pozemků, na jejichž 
nároky a představy je slušno brát zřetel.

Sázet přišli i zastupitelé a pracovníci úřa-
du a  nabourali tak zažitý předsudek o  li-
dech, kteří v  životě neměli v  ruce lopatu. 
Naopak – díky mojí „chybce“ při vyměřo-
vání si při kopání děr v kamenité mezi pěk-
ně „mákli“.

Sázet přišli i sousedé z Přílep. A tak se nám 
to společné dílo zalíbilo, že jsme se rozhod-
li katastry oddělené obce spojit stromořa-
dím. Pokud dají výše zmínění vlastníci po-
zemků, mohlo by do roka dvou přibýt mezi 
Roztokami a Přílepy kolem dvou kilomet-
rů alejí.

Na  závěr bych chtěl poděkovat všem 
dobrovolníkům, kteří přiložili ruce i nohy 
k  dílu, a  patřičným radním i  referentům 
úřadu, kteří celou akci spustili a proceso-
vali. Krajina sice dostala za posledních sto 
let slušně zabrat, ale nakonec je na nás, ja-
kou si ji uděláme. Tohle byl další krok 
po cestě dobrým směrem.  l

Tomáš�Zděblo

Slovo dalo slovo a dva nadšenci ledových 
ploch se rozhodli své plány uskutečnit. 
Do realizace vložili nejen vlastní zdroje, ale 
i obrovské úsilí. 

V  krásné lokalitě, před základní školou 
Cihelna, proběhly v  posledních dnech 
úpravy pozemku „téměř“ rychlostí světla. 
Ledová plocha o  rozloze 14 x 28 m, která 
zde vznikla, poskytne vyžití nejen dětem, 
ale i  všem, kteří s  námi tyto hodnoty 
a  sportovní nadšení sdílejí. Každý den 

bude plocha k dispozici jak k bruslení pro 
veřejnost, tak i k soukromým pronájmům. 

Kdo nemá brusle, může si je u nás vypůj-
čit. Jak malí, tak i velcí. Osvěžení zajišťuje 
přítomné občerstvení. Děti a  případně 
i dospělí mohou využít naši školu bruslení. 
Profesionální údržba ledu je prováděna 
rolbou Zamboni 555.  

Aktuální dění můžete sledovat jak 
na  Facebooku Kluziště Roztoky, tak 
na webu www.kluzisteroztoky.cz 

Děkujeme vedení města za  podporu při 
uskutečnění tohoto projektu a  fotografovi 
Janu Žirovnickému za  dokumentaci bě-
hem výstavby projektu.  l

Za Kluziště Roztoky s.r.o. 
jednatelé společnosti

Jaromír�Jungwirth�ml.
Viktor�Krejča�ml.�

Nové stromy podél staré cesty

Venkovní Kluziště Roztoky

nevzpomenu	si	už,	kdo	koho	popudil	(ve	smyslu	vydal	popud),	jisté	ale	je,	že	
vzájemné	fejsbukové	pošťuchování	s	vedením	města,	resp.	místostarostou		
Tomášem	novotným,	vedlo	nejenom	k	nápadu	obnovit	historickou	cestu	vedoucí	
ze	starého	Žalova	směrem	k	váze	a	doplnit	ji	alejí	ovocných	stromů,	ale	i	k	první-
mu	reálnému	kroku	vedoucímu	k	postupnému	uskutečnění	toho	bohulibého	díla.

Láska	k	hokeji,	ke	krasobruslení	a	ke	svým	dětem	spojila	dva	
„blázny	mezi	nebem	a	zemí“,	kteří	se	rozhodli	přinést	nejen	
jim,	ale	i	ostatním	dětem	z	roztok	a	okolí	zimní	radovánky.
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Jízdní řád linek 340, 350 a 954 od 12.12.2021 (zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo)

0 25* 0 25* 0 02 37* 0 02 37*
1 43* 1 43* 1 54* 1 54*
2 2 2 2
3 3 3 3
4 47* 4 4 59* 4
5 17* 47* 5 5 30* 5
6 02 17* 32* 47 59 6 00* 6 00* 15 30* 45* 47° 6 12*
7 11* 29 47* 7 35* 7 00 13 14° 25* 39° 43 7 47*
8 04 17 32 47* 8 05 35* 8 01* 18 31 34° 46 8 18 48*
9 02 17 47* 9 05 35* 9 01* 16 31 9 18 48*

10 17 47* 10 05 35* 10 01* 04° 31 10 18 48*
11 17 47* 11 05 35* 11 01* 31 11 18 48*
12 17 47* 12 05 35* 12 01* 01° 31 12 18 48*
13 02 17 32* 47 13 05 35* 13 01 04° 16 31 46* 13 18 48*
14 02* 12 22 32* 42 52 14 05 35* 14 01 04° 16* 26 36 46* 56 14 18 48*
15 02* 12 22 32* 42 52 15 05 35* 15 04° 06 16* 26 36 46* 56 15 18 48*
16 02* 10 17 25 32* 42 52 16 05 35* 16 04° 06 16* 24 31 39 46* 56 16 18 48*
17 02* 12 22 32* 42 52 17 05 35* 17 04° 06 16* 26 36 46* 56 17 18 48*
18 02* 10 17 25 32* 44 56 18 05 35* 18 04° 06 16* 24 31 39 46* 57 18 18 48*
19 08 20 32* 47 19 05 35* 19 04° 09 21 33 46* 19 18 48*
20 02 17 32* 20 05 35* 20 00 04° 15 30 46* 20 18 48*
21 02 32* 21 05 35* 21 03° 14 46* 21 17 47*
22 20 22 20 22 32 22 32
23 05* 50 23 05* 50 23 17* 23 17*

Poznámky: autobusy označené * nezajíždějí na Levý Hradec Poznámky: autobusy označené * a ° nezajíždějí na Levý Hradec

0 0 10 0 0 09
1 13 1 13 1 12 1 12
2 2 2 2
3 3 3 3
4 23 48 4 4 22 47 4
5 14 29 44 5 28 5 12 27 42 5 27
6 02 14 22 29 37 44 50 57 6 6 00 12 20 27 35 42 48 55 6
7 03 05 10 18 25 28 33 41 47 50 7 08 37 7 01 03 08 16 23 26 31 39 45 48 58 7 07 35
8 00 08 15 25 35 47 8 09 39 8 06 13 23 33 45 8 07 37
9 02 15 35 55 9 09 39 9 00 13 33 53 9 07 37

10 15 48 10 09 39 10 13 46 10 07 37
11 15 48 11 09 39 11 13 46 11 07 37
12 15 48 12 09 39 12 13 46 12 07 37
13 15 35 55 13 09 39 13 13 33 53 13 07 37
14 15 30 45 55 14 09 39 14 13 28 43 53 14 07 37
15 05 15 25 35 45 55 15 09 39 15 03 13 23 33 43 53 15 07 37
16 05 15 25 35 45 55 16 09 39 16 03 13 23 33 43 53 16 07 37
17 03 10 18 25 35 45 57 17 09 39 17 01 08 16 23 33 43 55 17 07 37
18 10 25 40 55 18 09 39 18 08 23 38 53 18 07 37
19 09 29 49 19 09 39 19 07 27 47 19 07 37
20 09 39 20 09 39 20 07 37 20 07 37
21 07 36 21 07 36 21 06 34 21 06 34
22 27 22 12 22 26 22 11
23 11 42 23 11 23 09 41 23 09

0 0 08 0 0
1 11 1 11 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 21 46 4 4 4
5 11 25 41 58 5 26 5 23 56 5
6 11 18 25 33 41 46 53 59 6 6 16 23 31 44 51 57 6
7 01 06 14 21 24 29 37 43 46 56 7 06 33 7 04 12 19 27 35 41 54 7 31
8 04 11 21 31 43 58 8 06 35 8 02 19 29 41 56 8 33
9 11 31 51 9 06 35 9 29 49 9 33

10 11 44 10 06 35 10 42 10 33
11 11 44 11 06 35 11 42 11 33
12 11 44 12 06 35 12 42 12 33
13 11 31 51 13 06 35 13 29 49 13 33
14 11 26 41 51 14 06 35 14 24 39 59 14 33
15 01 11 21 31 41 51 15 06 35 15 09 29 39 59 15 33
16 01 11 21 31 41 51 59 16 06 35 16 09 29 39 57 16 33
17 06 14 21 31 41 53 17 06 35 17 04 12 29 39 51 17 33
18 06 21 36 51 18 06 35 18 19 34 49 18 33
19 06 25 45 19 06 35 19 23 43 19 33
20 06 35 20 06 35 20 33 20 33
21 05 33 21 05 33 21 31 21 31
22 25 22 10 22 22
23 08 40 23 08 23 06 23 06

Jízdní řád linky 359 ze zastávky Roztoky, Masarykova
Pouze všední den 6 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Směr Roztoky, Bělina (nádraží): 30 50 28 12 42 42 47 42 12 12 12 12 12 43 43 43
Směr Suchdol/ Únětice (*jede do Lidlu): 17 42 37* 07 04 07 07* 07 07 07 07 07 07 06

so+ne

so+ne so+nepondělí - pátek

Roztoky, Tyršovo nám. - Dejvická

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

pondělí - pátek

so+ne so+ne

so+ne

Dejvická - Roztoky (bus v 01:43 jede ze zastávky Vítězné nám.) Roztoky, nádraží - horní Roztoky včetně 359 (°)

Roztoky, U rybníčku - Dejvická 

pondělí - pátek

pondělí - pátek pondělí - pátek

pondělí - pátek
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ŽiVoT Ve MĚsTĚ

Přestože jsme byli nuceni dodržet veškerá 
pravidla – kontrola očkování či testů a také 
nutnost mít respirátory po celou dobu tr-
vání schůze, sešlo se nás v sále hotelu Aca-
demic hojně. Dle prezenční listiny 98 členů 
ze stávajících 276.

Po  schválení programu naše před-
sedkyně Bc. Vladimíra Drdová přivítala 
zástupce vedení města, pány místosta-
rosty Mgr.  Tomáše Novotného 
a  Ing.  Zdeňka Richtera, kteří nás infor-
movali o  dění v  našem městě a  také 
zodpověděli různé dotazy jim kladené 
členy naší organizace.

Osobně nás přišly také pozdravit pečo-
vatelky našeho města paní Štěpánka Pen-
cová a Petra Kvítková, vedoucí sociálního 
oddělení Ing. Kateřina Lukášová, asistent-
ka sociálního oddělení paní Laďka Jako-
bová, koordinátorka prevence kriminality 
a rizikového chování paní PhDr. Zora Ko-
žíšková. Všechny krátce pohovořily o své 
práci a  nabídly nám své služby. Mnozí 
z nás si hned po ukončení akce domluvili 
osobní schůzky.

Paní Anna Kliková představila společ-
nost Dementia, která působí v Klubu se-
niorů, a  také trenér pétanque pan Petr 
Fuksa pozval další zájemce na  pétanque, 
který podporuje náš spolek a  také město 
Roztoky.

Po  našich hostech jsme vyslechli zprávy 
o naší činnosti za uplynulá dvě léta, kont-
rolní zprávy o našem hospodaření, návrhy 
rozpočtu. Dle pravidel jsme odhlasovali 
a odsouhlasili potřebná usnesení.

Poděkovali jsme městu za podporu na-
šeho spolku, který jako jeden z  mála se 
v  naší obci věnuje práci s  lidmi staršího 
data narození či různě handicapovaným. 
Velice si toho vážíme, i  když nás velice 
všechny zarmoutil článek paní Urbanov-
ské, členky kulturní komise města, který 
znevážil náš spolek, naši práci a  potřeb-
nost. Tento článek vyšel pár dnů před naší 
členskou schůzí a  byl pro mnohé velice 
rozrušující. Na  základě tohoto jsme se 

jednohlasně v usnesení dohodli, že bude-
me jako spolek reagovat, a  také jsme to 
dali do zápisu naší schůze.

Na  základě zpochybnění naší práce 
a  aktivit jsme již podruhé v  tomto roce 
byly pozvány na  kulturní komisi našeho 
města, abychom obhajovaly potřebnost 
naší práce a obhajovaly nárok na dotační 
podporu od města. Paní Urbanovská tvr-
dí, že hájí členy naší organizace, má o ně 
velkou péči a  chce, aby se s  nimi dobře 
jednalo a  peníze vynaložené od  města 
padly na tu správnou úrodnou půdu. Její 
největší problém jsou nefunkční webové 
stránky a stále nepravdivě tvrdí, že na ně 
čerpáme městské peníze. Proti tomuto zá-
sadně protestujeme. Nikdy jsme nepoužili 
dotace od  města ani na  tvorbu a  ani 
na platbu domény webových stránek. Pro-
to žádáme paní Urbanovskou, aby o naší 
organizaci nešířila nepravdivé údaje.

Pokud má paní Urbanovská pocit, že 
ona by uměla pracovat pro seniory a další 
různě potřebné lépe, a hlavně s chutí, lás-
kou a  empatií, nikdo jí v  tom nebrání 
a může nám to ukázat. Zatím dovedla jen 
zpochybňovat a urážet.

  l

Za SPCCH ZO Roztoky
�Ing.�Marie�Dittrichová�
a�Jaroslava�Pařízková

členky	výboru

Zprávy ze SPCCH – ozvěny milé i nemilé
Dne	19.	října	2021	se	konečně	po	dvou	letech,	kdy	nám	
pandemie	neumožnila	se	setkávat	ve	větším	počtu	osob,	
uskutečnila	velká	členská	schůze	naší	roztocké	organizace	
Svazu	postižených	civilizačními	chorobami.

Jízdní řád linek 340, 350 a 954 od 12.12.2021 (zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo)

0 25* 0 25* 0 02 37* 0 02 37*
1 43* 1 43* 1 54* 1 54*
2 2 2 2
3 3 3 3
4 47* 4 4 59* 4
5 17* 47* 5 5 30* 5
6 02 17* 32* 47 59 6 00* 6 00* 15 30* 45* 47° 6 12*
7 11* 29 47* 7 35* 7 00 13 14° 25* 39° 43 7 47*
8 04 17 32 47* 8 05 35* 8 01* 18 31 34° 46 8 18 48*
9 02 17 47* 9 05 35* 9 01* 16 31 9 18 48*

10 17 47* 10 05 35* 10 01* 04° 31 10 18 48*
11 17 47* 11 05 35* 11 01* 31 11 18 48*
12 17 47* 12 05 35* 12 01* 01° 31 12 18 48*
13 02 17 32* 47 13 05 35* 13 01 04° 16 31 46* 13 18 48*
14 02* 12 22 32* 42 52 14 05 35* 14 01 04° 16* 26 36 46* 56 14 18 48*
15 02* 12 22 32* 42 52 15 05 35* 15 04° 06 16* 26 36 46* 56 15 18 48*
16 02* 10 17 25 32* 42 52 16 05 35* 16 04° 06 16* 24 31 39 46* 56 16 18 48*
17 02* 12 22 32* 42 52 17 05 35* 17 04° 06 16* 26 36 46* 56 17 18 48*
18 02* 10 17 25 32* 44 56 18 05 35* 18 04° 06 16* 24 31 39 46* 57 18 18 48*
19 08 20 32* 47 19 05 35* 19 04° 09 21 33 46* 19 18 48*
20 02 17 32* 20 05 35* 20 00 04° 15 30 46* 20 18 48*
21 02 32* 21 05 35* 21 03° 14 46* 21 17 47*
22 20 22 20 22 32 22 32
23 05* 50 23 05* 50 23 17* 23 17*

Poznámky: autobusy označené * nezajíždějí na Levý Hradec Poznámky: autobusy označené * a ° nezajíždějí na Levý Hradec

0 0 10 0 0 09
1 13 1 13 1 12 1 12
2 2 2 2
3 3 3 3
4 23 48 4 4 22 47 4
5 14 29 44 5 28 5 12 27 42 5 27
6 02 14 22 29 37 44 50 57 6 6 00 12 20 27 35 42 48 55 6
7 03 05 10 18 25 28 33 41 47 50 7 08 37 7 01 03 08 16 23 26 31 39 45 48 58 7 07 35
8 00 08 15 25 35 47 8 09 39 8 06 13 23 33 45 8 07 37
9 02 15 35 55 9 09 39 9 00 13 33 53 9 07 37

10 15 48 10 09 39 10 13 46 10 07 37
11 15 48 11 09 39 11 13 46 11 07 37
12 15 48 12 09 39 12 13 46 12 07 37
13 15 35 55 13 09 39 13 13 33 53 13 07 37
14 15 30 45 55 14 09 39 14 13 28 43 53 14 07 37
15 05 15 25 35 45 55 15 09 39 15 03 13 23 33 43 53 15 07 37
16 05 15 25 35 45 55 16 09 39 16 03 13 23 33 43 53 16 07 37
17 03 10 18 25 35 45 57 17 09 39 17 01 08 16 23 33 43 55 17 07 37
18 10 25 40 55 18 09 39 18 08 23 38 53 18 07 37
19 09 29 49 19 09 39 19 07 27 47 19 07 37
20 09 39 20 09 39 20 07 37 20 07 37
21 07 36 21 07 36 21 06 34 21 06 34
22 27 22 12 22 26 22 11
23 11 42 23 11 23 09 41 23 09

0 0 08 0 0
1 11 1 11 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 21 46 4 4 4
5 11 25 41 58 5 26 5 23 56 5
6 11 18 25 33 41 46 53 59 6 6 16 23 31 44 51 57 6
7 01 06 14 21 24 29 37 43 46 56 7 06 33 7 04 12 19 27 35 41 54 7 31
8 04 11 21 31 43 58 8 06 35 8 02 19 29 41 56 8 33
9 11 31 51 9 06 35 9 29 49 9 33

10 11 44 10 06 35 10 42 10 33
11 11 44 11 06 35 11 42 11 33
12 11 44 12 06 35 12 42 12 33
13 11 31 51 13 06 35 13 29 49 13 33
14 11 26 41 51 14 06 35 14 24 39 59 14 33
15 01 11 21 31 41 51 15 06 35 15 09 29 39 59 15 33
16 01 11 21 31 41 51 59 16 06 35 16 09 29 39 57 16 33
17 06 14 21 31 41 53 17 06 35 17 04 12 29 39 51 17 33
18 06 21 36 51 18 06 35 18 19 34 49 18 33
19 06 25 45 19 06 35 19 23 43 19 33
20 06 35 20 06 35 20 33 20 33
21 05 33 21 05 33 21 31 21 31
22 25 22 10 22 22
23 08 40 23 08 23 06 23 06

Jízdní řád linky 359 ze zastávky Roztoky, Masarykova
Pouze všední den 6 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Směr Roztoky, Bělina (nádraží): 30 50 28 12 42 42 47 42 12 12 12 12 12 43 43 43
Směr Suchdol/ Únětice (*jede do Lidlu): 17 42 37* 07 04 07 07* 07 07 07 07 07 07 06

so+ne

so+ne so+nepondělí - pátek

Roztoky, Tyršovo nám. - Dejvická

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

pondělí - pátek

so+ne so+ne

so+ne

Dejvická - Roztoky (bus v 01:43 jede ze zastávky Vítězné nám.) Roztoky, nádraží - horní Roztoky včetně 359 (°)

Roztoky, U rybníčku - Dejvická 

pondělí - pátek

pondělí - pátek pondělí - pátek

pondělí - pátek
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

Restaurace U Šmucrů dělala našemu měs-
tu dobrou službu víc než tři desetiletí. My-
slím, že to byl první porevoluční soukromý 
podnik svého druhu v Roztokách. Za ne-
přetržitého provozu se v  něm odehrály 

stovky akcí: setkání, schůzek a  schůzí či 
třídních srazů v  oblíbeném salonku. Pro 
někoho místo k  občasné návštěvě, obědu 
v  polední pauze, pro jiné neodolatelný 
magnet.

Nevím přesně, proč restaurace skončila – 
možná se na tom podepsala současná ne-
blahá situace.

Pokud bude někdy někdo mapovat ději-
ny roztockého pohostinství, Šmucrovi by 
rozhodně neměli chybět. S  velkým a  vý-
znamným plus.  l

Tomáš�Novotný

Malá glosa o zaniklé restauraci
Možná	by	tohle	malé	ohlédnutí	za	nedávno	zaniklou	
roztockou	restaurací	lépe	vyznělo	od	nějakého	štamgasta.	
Ale	nedá	mi	to.	

Štědrý večer
Pátek

Štědrovečerní mše svatá

Štědrovečerní bohoslužba 

Štědrovečerní mše svatá
Únětice
Půlnoční mše svatá
Budeč
Půlnoční mše svatá

lavnost Narození Páně

Únětice

Libčice

Svátek Svaté rodiny
děle

Únětice

Libčice

Středa

Poslední den občanského roku
Pátek

Levý Hradec
Mše svatá a Te Deum s požehnáním

Matky Boží Pan

Levý Hradec

Zjevení Páně
eděle

Únětice

Libčice
Levý Hradec

Středa

Pátek

vátek Kř Páně

Levý Hradec

Neděle
Únětice

Libčice

BOHOSLUŽBY  O  VÁNOCÍCH   20 ŘÍMSKOKATOLICKÁ  FARNOST
– LEVÝ HRADEC – LIBČICE – – ÚNĚTICE – – BUDEČ

Adventní varhanní koncert – Libčice nad Vltavou – kostel sv. Bartoloměje

Jesličky v kostele sv. Bartoloměje v Libčicích nad Vltavou budou přístupné:
– 26. 12. Neděle 16:00 –

1. Neděle 16:00 –

 Vánoční pozdrav z Husova sboru 
Vážení čtenáři, moc vás zdravíme v tento čas adventu a Vánoc a přejeme vám, ať svátky 
prožijete v poklidu, radosti a ve zdraví. Kéž je nám všem vánoční zvěst o narození Božího 

dítěte mezi lidi posilou a nadějí ve všech – těžkých i radostných časech. Děkujeme vám 
za vaše přátelství a přízeň v uplynulém roce. Velmi si vážíme podpory, které se nám 
dostalo jak ze strany vedení města, tak také od sponzorů z řad našich spoluobčanů. 

Těšíme se na vás v dalším roce a vězte, že náš sbor je otevřen pro každého z vás. 
Vaše farářky 

Jarmila Kučerová a Kristýna Ptáčková
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ŽiVOT	Ve	MěSTě	|	SPOLeČenSKÁ	KrOniKA

Tříkrálová Okoř
54. ročník 

Vážení přátelé, příznivci turistiky,
dovolujeme si vás pozvat na tradiční novoroční pochod Tříkrálová Okoř,

 který proběhne v sobotu 8. ledna 2022.
Startuje se od 7.30 do 9.00 hodin u staré školy ve Vokovicích – Veleslavíně, 

ul. V Nových Vokovicích, Praha 6.
 Pro roztocké účastníky pochodu bude v 8.00 hodin přistaven autobus

 před sokolovnou. 

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

(Podřipsko),  dobré obutí a oblečení a hlavně – dobrou náladu!
Jsou připraveny trasy v délce 13, 16 (ta nevede přes Okoř), 28 a 44 km,  

cíl je ve Středočeském muzeu – zámku do 17.30 hodin.
 Cestou se můžete občerstvit u sv. Juliány dobrými buřtíky.
Čeká na vás opět turistické sázení, na hradě Okoři sokolník,  
v cíli pak tradiční občerstvení, upomínky a ceny za MaTuSa.

Těšíme se na vás, přijďte se po Vánocích příjemně protáhnout!
Roztocké turistické oddíly mládeže

Na konci listopadu se uzavřela životní pouť 
výrazné osobnosti našeho kulturního živo-
ta, Jiřího Srnce (29. 8. 1931 – 28. 11. 2021). 
Jiří Srnec byl osobností vpravdě renesanční 
– výtvarník, scénograf, hudební skladatel, 
režisér, herec i divadelní manažer – a ov-
šem také žalovský rodák! Ze Žalova, odkud 
pocházela rodina jeho matky, se sice odstě-
hoval do  pražských Holešovic již během 
dětství, tajemné kouzlo Levého Hradce, 
Řivnáče a  Stříbrníku s  Podmorání v  něm 
ale zanechalo svou trvalou stopu a i v pozd-
ním věku na ně vzpomínal.

Jeho první manželkou byla výtvarnice 
a  herečka Emma Srncová, v  roce 1981 se 
znovu oženil s herečkou Danou Srncovou.

Vystudoval Státní grafickou školu v Pra-
ze, posléze pražskou konzervatoř a  lout-
kářskou fakultu DAMU. Již během studia 

se zabýval tehdy revoluční inscenační me-
todou s  využitím tzv. černého kabinetu – 
známého posléze jako „černé divadlo“.  
Černé divadlo se v  období šedesátých let 
velmi dobře ujalo nejen na  domácí diva-
delní scéně, ale zejména v západní Evropě, 
kde tento novátorský přístup způsobil nad-
šení a Srncovu souboru přinesl obrovskou 
popularitu. I v období bývalého režimu tak 
měl otevřené dveře k cestám po celém svě-
tě, stal se vývozním artiklem českosloven-
ské kultury. Stát ocenil jeho práci medailí 
Za zásluhy.

Jiří Srnec byl 5. prosince 2021 na  své 
vlastní přání pochován do rodinného hro-
bu na levohradeckém hřbitově.  l

Stanislav�Boloňský

Pozvánka na novoroční pochod

Odešel divadelní iluzionista

Blahopřání��
ke�100.�narozeninám�
Dne	5.	prosince	2021	oslavila	
krásné	sté	narozeniny	paní	
Marie	Veckerová,	která	se	
narodila	v	roce	1921.	Je	tak	
nejstarší	občankou	našeho	
města.

Touto	cestou	bychom	chtěli	
paní	Veckerové	popřát	pře-
devším	hodně	zdraví,	spo-
kojenosti	a	humoru,	kterým	
celý	život	oplývá.  l

Vedení�města�Roztoky

Za�Jaroslavou�Švecovou��
zkraje	prosince	zemřela	Jaroslava	Švecová.	Bylo	jí	78	let.	Řada	
roztockých	a	žalovských	spoluobčanů	ji	znala	–	hodnou	a	dob-
rosrdečnou	paní	učitelku,	která	dlouhá	léta	působila	na	naší	
základní	škole.	Poznamenávám	to	v	Odrazu	se	smutkem	a	pro	
vzpomínku	–	pro	nás,	její	kolegy	ze	sborovny,	i	pro	nesčetné	
žáky,	kteří	Jaroslavě	Švecové	–	Jarce,	jak	se	jí	říkalo	–	prošli	
rukama.		 l

Tomáš�Novotný
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Velkou část výstavního projektu zaměře-
ného na odívání novorozenců představuje 
právě zavinutí, patřící k nezbytné výbavě 
těch nejmenších. Děťátko totiž obyčejně 
prošlo po narození a okoupání potřebný-
mi rituály, bylo oblečeno a  maminka ho 
zavinula do  peřinky nebo zavinovačky. 
Způsoby zavinutí, užívání peřinek i tvary 
zavinovaček se v průběhu let měnily. Ta-
kovému ukládání novorozenců původně 
předcházelo jeho pevné ovinutí od hlavič-
ky až po  nohy do  dlouhého pruhu látky, 
který nahrazoval oblečení a  měl funkci 
ochrannou. Díky různým dochovaným 
obrazovým a ikonografickým materiálům 
lze získat představu o rozmanitých techni-
kách ovinutí, jež se pravděpodobně použí-
valy už od středověku. Ačkoliv se věřilo, že 
takové svazování malého tělíčka přispěje 
ke zdravému růstu a může napravit vady, 
je na  začátku 20. století už považováno 
spíše za omezující a nezdravé. Tyto pruhy 
látek pozvolna nahrazují peřinky, do nichž 
se miminko pokládalo rovně a  teprve  

v  19. století se již dávalo úhlopříčně 
na roh. Poté se ještě pevně převázalo povi-
janem – převážně jednobarevným látko-
vým nebo háčkovaným úzkým dlouhým 
pásem, jenž se používal ještě v první polo-
vině 20. století. Povijany bývaly tkané s vy-
tkávanými vzory, pletené i  háčkované, 
podkládané hedvábnou látkou, zhotovené 
z pruhu plátna nebo panamy. Jejich podo-
ba a mnohdy pestré dekorování krajkami 
nebo výšivkami či naplétáním ornamentů 

často závisela na zručnosti a  fantazii žen, 
ale na venkově rovněž na udržování tradic 
a rituálů. Od počátku 20. století se prodá-
valy povijany strojově tkané jako metráž 
a ženy si je zdobily dle svého vkusu a mož-
ností. 

Jako materiál pro peřinky všedního dne 
matky nejednou využily povlaky z kanafa-
su, jemného plátna, damašku nebo kretonu 
a už v průběhu 19. století se peřinky začaly 
v  horním rohu zdobit kanýry. Z  lidového 
prostředí se dochovaly peřinky s charakte-
ristickými červenými a  modrými pruhy, 
které výstava prezentuje. Na  přelomu  
19. a 20. století se pak objevuje zavinovač-
ka amerického typu, jejíž základ tvořil 
dlouhý obdélník – na  vypodložené části 
spočíval kojenec a zbývající díl se mu pře-
ložil přes nožky. Americká zavinovačka bý-
vala obdobně jako peřinka bohatě zdobená 
po okrajích i na vrchním dílu ručně i stro-
jově vyšívanými krajkami a  stuhami, nad 
hlavičkou se objevují monogramy. Jak uka-
zují dobové magazíny propagující výbavič-
ky novorozenců, miminko se doslova topi-
lo v  záplavě krajek, zejména tehdy, když 
bylo neseno ke  křtu. Takové zavinovačky 
patří ve  výstavě k  těm nejhonosnějším. 
Za první republiky pak převládal typ zavi-
novačky šitý převážně z látek, které se dob-
ře vyvařují – z jemného bavlněného plátna, 
batistu, šifonu, se zdobeným obloukem 
nad hlavičkou a zavazovací na tři tkaničky. 
Zmíněné zavinutí bylo v  oblibě poměrně 
dlouho a  bylo populární ještě v  období 
protektorátu, kdy se prosazoval šetrný pří-
stup, výbavička děťátka bývala poměrně 
střídmá a matky si mnohdy její velkou část 
šily doma. 

Výstava ale prezentuje i řadu překrásně 
dekorovaných kojeneckých souprav a ša-
teček, jež byly nedílnou součástí křest-
ních rituálů, s nimiž vás rádi seznámíme 
příště. l

Lucie�Váchová

Peřinky a zavinovačky
V	listopadu	otevřelo	Středočeské	muzeum	výstavu	
pojmenovanou	Vítej	mezi	námi,	děťátko,	jejíž	základ	tvoří	
výběr	z	rozsáhlé	kolekce	roztocké	sběratelky	M.	Šormové.
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KULTURNÍ�KALENDÁRIUM�–�PROSINEC�–�LEDEN
29.	9.	2021–	
23.	1.	2022

Jiří	Suchý	–	objektivem	českých	fotografů,	výstava	fotografií	a	plakátů		
u	příležitosti	90.	narozenin	 Středočeské	muzeum,	roztoky

12.	11.	–	20.	2.	
2022

Vítej	mezi	námi,	děťátko	–	výstava	kojenecké	módy	1.	pol.	20.	stol.	ze	sbírky	
Miloslavy	Šormové	a	Středočeského	muzea Středočeské	muzeum,	roztoky

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

23.	12.
Čt

Živé	jesličky	–	cesta	se	zpěvy,	obrazy	andělů	s	malým	Ježíškem.		
Vice	na	www.roztoc.cz roztoky

24.	12.	–	9.	1.	
2022 Bohoslužby	o	Vánocích	2021	–	zve	Římskokatolická	farnost			 roztoky,	Levý	Hradec

8.	1.	2022
So

Tříkrálová	Okoř	–	zveme	vás	na	54.	ročník	tradičního	novoročního	pochodu.	
Start	od	7.30	do	9.00	hod. Vokovice,	Veleslavín,	Praha	6

22.–23.	1.
So,	ne

Kurz	tvůrčího	psaní	s	Olivii	Úžasnou.	Od	9.00	do	16.00	hod.		
www.kurzypsani.cz/p/kurzy-pro-dospele.html Městská	knihovna,	roztoky

BeLeTrie

Gablé, R., Úsměv Štestěny 
Hartl, P., 15 roků lásky
Hawkins, P., Pomalu hořící oheň
Keleová-Vasilková, T., Zrcadlo 
Niedl, F., Ano, můj pane
Nikolai, M., Čokoládovna – zlatá léta
Weir, A., Spasitel
Whiton, H., Americký klub českých dam 

DeTeKTiVKY

Bryndza, R., Propast smrti
Deaver, J., Poslední důkaz
Stage, Z., Dětské zoubky

PrO	DěTi	A	MLÁDeŽ

Kinney, J., Deník malého poseroutky – 
Velká šance

Němeček, J., Velké dobrodružství čtyřlístku 
Pilkey, D., Dogman: volání kočičiny 

nAUČnÁ

Kopecká, M. V., Deník farářky 
Pirk, J., Srdcař v cílové rovince
Rodsky, E., Supermatky nemusí být šílené 
Vojáček, J., Rozhodni se být zdráv

KOUzeLné	ČTení	

Kašpárkova hudebka – bejbypanková vřeš-
tící kniha o muzice
My english song book

HrY

Klub detektivů 
Yogi guru 

Bang! Kostková hra Old Saloon
Mariposas
 
Pokud vláda nenařídí jinak, od  23. 12 
do  31. 12 bude mít knihovna vánoční 
prázdniny.

Aktuální informace o otvírací době a způ-
sobu půjčování knih budou vždy na webu 
knihovny. 

Přejeme poklidné prožití svátků, dostatek 
čtiva, krásných dárků a zážitků. V novém 
roce mnoho zdraví, štěstí a spousty splně-
ných přání. 
  l

Za městskou knihovnu 
Tereza�Náhlovská

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

Z dotace od Středočeského kraje jsme po-
řídili do  knihovny velkou sadu Ozobotů, 
což jsou drobounké programovatelné ro-
boty, jejichž programování se děje malová-
ním tras za  pomocí tlustých fixů. Kromě 
základní černé trasy, po které Ozoboty jez-
dí, programování probíhá skrze barevné 
kódy, které si tyto roboty následně přeloží 
do  pohybových kreací, jež ukazují, jak se 
úmysl uživatele překládá do  aktivity pro-
gramovaného stroje. Tato zdánlivě prostá 

hravá aktivita přináší úvodní poznání al-
goritmizace a zároveň vyžaduje od uživate-
le určitou úroveň přesnosti a  soustředění, 
které jsou prospěšné samy o sobě. 

Aktivity tohoto typu působí na  rozvoj 
pro budoucnost nezbytných dovedností 
mládeže v programování. Vedou k pocho-
pení, jak fungují a co umožňují programo-
vatelné prostředky, kterých zdá se bude 
i nadále jen přibývat. Ve spolupráci s další-
mi, kdo podporují programátorské doved-

nosti mládeže, ať už to jsou Czechitas, kte-
ré se zaměřují zejména na podporu děvčat 
programátorek, či aktivity vytvořené námi, 
chystáme programy, které po zlepšení pan-
demické situace nabídneme škole, veřej-
nosti a i dalším knihovnám a institucím, se 
kterými spolupracujeme.  l

Michal�Špaček
vedoucí	městské	knihovny

Novinka v městské knihovně
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29. 9.  2021          _
23. 1. 2022

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Foto Irena Zlámalová
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Byl již pozdní Štědrý večer vánoční toho 
roku. Obyvatelé vycházeli ze svých obydlí, 
vil i chaloupek s doškovými střechami, aby 
ve  zdejším roztockém kostelíčku vzpo-
mněli na událost, která se stala před tisíci 
léty, a zároveň aby poděkovali Hospodinu 
za všechnu jeho milost jim prokázanou.

Betlémská hvězda se zastavila nad mís-
tem, kde se narodil z chudých rodičů Ježíš 
Kristus – spasitel, ta hvězda, která přejas-
ným světlem ukázala cestu pastýřům, ne-
soucím dárky chudému novorozeňátku, 
a  naznačila i  třem monarchům, kde mají 
složit své bohaté dary. Ta hvězda ozářila 
roku1883 i naši krajinu.

V roztockém kostelíčku se shromáždilo 
mnoho zdejších občanů se svými dětmi. 
V panských lavicích si děti bohatších obča-
nů navzájem šeptaly, co kterému Ježíšek 
naložil, a ten šepot doléhal do koutku pod 
kůrem (kruchtou), kde se tísnily smutné, 
spoře oblečené děti chudých. Co jim dal 
hodný Ježíšek? „U nás nebyl,“ šeptá Jeník. 
„K  nám se bál jít, aby v  závějích a  sněhu 
nezabloudil,“ říká Toník. Dva sirotkové 
vzpomínají na svého tátu a malá Nanynka 
se smutně dívá k oltáři a vysílá svou mod-
litbičku: „Ježíšku můj drahý, tatínka mi 

uzdrav a mamince dej práci, aby nás všech-
ny děti uživila.“  Nikdo však neslyší ty slabé 
hlásky.  Nikdo jim žádné dárky nedá.

Když zazní první akord písně lásky – 
Gloria-Gloria-in excelsis …. jedno dítko, 
třesoucí se zimou, hladem upadá. Jeden 
z  kantorů jej zvedne a  odnese ho k  sobě 
domů. Tam ho svěří své rodině a  utíká 
zpátky do kostela, aby dětem sdělil, že i ony 
budou mít zítra krásné vánoční svátky. 
Všechny k sobě svolá a povídá: „Děti, víte, 
že i vás Ježíšek hledá? Dnes k vám nemohl, 
protože tolik dárků by neunesl. I  vysoký 
a  krásný vánoční stromeček na  vás čeká 
uprostřed sálu v  hospodě na  Starém háji. 
A vezměte s sebou táty a mámy a také sou-
sedy a známé. Jenom to mi slibte, že budete 
hodní, aby vzácní hosté, kteří tam budou, 
se nezlobili.“ „Slibujem, slibujeme, slibuje-
me,“ ozývalo se ze všech stran.

S  kantorem se rozloučily a  pak doma 
všechny zvaly: „..Zítra na  háj musíte 
s  námi…“ Rodiče moc nevěřili: „Co by-
chom tam dělali, vždyť jsme chudí a nuzní, 
nemáme co na sebe.“ Ale děti vedly svou. 
A tak druhý den odpoledne, na Hod Boží 
se všichni vydali cestou zavátou sněhem 
na Starý háj. Když vstoupili dovnitř, slyšeli 

velký hřmot a smích. V sále byly stoly plné 
dárků, ořechů, jablek, šatů a kabátků a oko-
lo nich se tísnili lidé. Uprostřed stál vysoký 
a krásný vánoční strom, ozářený svíčkami 
a  ověšený dárky. Po  chvíli zazněl cinkot 
zvonku, ustal všechen smích a  šum, vy-
stoupil starý kantor se svými druhy a vítal 
všechny vzácné hosty. Vítal všechny, kteří 
přišli na  vánoční slavnost, poděkoval 
všem, kteří přispěli svými dary a  penězi 
a pozvedli víru učitelů v lidskost a dobrotu.

Děti byly přešťastné, jejich oči jen zářily. 
Velký sál na Háji byl němým svědkem ono-
ho dne, svědkem velké radosti všech pří-
tomných dětí. Ten dobrotivý kantor, který 
ukázal lidskost a  dal dobrý příklad celé 
obci, se jmenoval Jan Dobravský. Ukázal, 
že je nutné pomáhati hladovým a zimou se 
třesoucím dětem, sirotkům beze jména 
a hledat jim tátu a mámu. 

To byl rok 1883. Tento příběh končí. Ale 
je mnoho jiných, podobných příběhů 
na světě i v dnešní době, kde děti trpí hla-
dem, zimou či nemocemi. Svět byl, je 
a bude krutý. A tak, když budete mít pocit, 
že se nemáme tak dobře, jak bychom si 
přáli, mějme na paměti, že naše problémy 
jsou někdy jen malicherností.  l

Slavnost vánočního stromku v roce 1883
chci	vám	vyprávět	příhodu,	která	se	udála	o	Vánocích		
roku	1883	v	našem	městě	a	ze	které	se	dovídáme,	že	
dobří	lidé	žijí	v	každé	době.	Je	zapsána	v	roztocké	kronice	
a	vypráví	o	tom,	jak	učitelský	sbor	obecné	školy	v	roztokách	
uspořádal	v	lesní	restauraci	na	háji	slavnost	pro	chudé	
školní	děti.

Eva�Sodomová
zastupitelka		
za	cesta	pro	město

inzerce
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Již druhým rokem se snažíme připravit 
rozsvícení vánočního stromu k radosti nás 
všech, ale těsně před  finálem je vše zruše-
no.  Už podruhé nás měla rozezpívat, roz-
tančit a pobavit hudební skupina Šedesát-
ky, už podruhé jsme roznášeli letáky, 
vylepili plakáty, paní Herzingerová  na-
pekla perníčky i  s  vánočním přáníčkem. 
Tento rok měl program obohatit dětský 
sbor Roztocké děti pod vedením paní Vla-
ďky Drdové, který pilně nacvičoval koledy 
se zpěvákem Viktorem Sodomou. Miku-
láš, čert a  anděl byli již na  cestě k  nám 
do Žalova s košem plným dárečků pro děti 
a  teď jim nezbývá nic jiného než hledat 
přívětivější místo a  rozdat sladkosti tam. 
Byli pozváni i stánkaři s občerstvením, vá-
noční dekorací, se svařákem i  s  medovi-
nou. Naše město nás již podruhé finančně 
podpořilo, za to mu patří naše poděková-

ní, ale tuto podporu musíme již podruhé 
s  poděkováním vrátit. Prostě, jak všichni 
víme, pandemie se opět projevila v  plné 
síle a rozsvícení vánočních stromů v Roz-
tokách i  v  Žalově bylo zrušeno. Veškerá 
snaha, práce a čas přišly vniveč. Pandemie 
nás opět dostihla, a pokud nevezmeme ro-
zum do hrsti, tak se s ní budeme potýkat 
ještě hodně dlouho. Nechci tady a teď ni-
koho nabádat k očkování nebo k dodržo-
vání pandemických nařízení, chci jen říci, 
že naše společnost je v této době názorově 
velmi rozdělená, a co více, lidé začínají být 
na sebe zlí. Všichni si myslíme, že demo-
kracie je neomezená volnost a svoboda. Já 
ovšem stále zdůrazňuji, že svoboda jedno-
ho končí tam, kde začíná svoboda druhé-
ho. Jestliže svým nezodpovědným chová-
ním někoho nakazím a  on onemocní, 
nedej Bože zemře, tak už to nemá se svo-

bodou nic společného, spíše s  trestným 
činem.

Ale vraťme se k Vánocům, svátkům kli-
du a pohody, svátkům štěstí a lásky. Vánoč-
ní strom v Žalově se rozsvítil, jeho prostá 
výzdoba, kterou vytvořily ruce našich dětí, 
tak trochu zdůrazňuje melancholii posled-
ní doby. Neklesejme však na duchu! Stále 
ještě pošilháváme po  uskutečnění každo-
ročního společného zpívání koled na plác-
ku u  Sodomů, ale i  tato naděje pomalu 
umírá. Proto už žádné pozvánky a sliby!  

A  tak nezbývá než se uchýlit do kruhu 
rodinného, který nám určitě poskytne 
mnoho krásných zážitků, radosti, pohody, 
a  budeme věřit, že platí rčení „do  třetice 
všeho dobrého“ a  ty příští Vánoce již bu-
dou takové, jaké mají být. Necháme ply-
nout čas, který vždy všechno vyřeší.

  l

Mnoho lásky, štěstí, 
dárečků a hlavně zdraví 
vám přeje 

Eva�Sodomová�����
a	všichni	členové	sdružení

cesta	pro	město

Blíží se Vánoce a s nimi i touha lidí obdaro-
vat ty, které máme rádi. Ochránci přírody 
nyní přicházejí s  tipem na vánoční dárek, 
který pomůže přírodě i nám všem. Na roz-
díl od běžných zvyklostí tento dárek nepři-
nesete pod stromeček, ale naopak ho 
od něj odnesete!

„Na  Vánoce mnoho lidí vyráží mimo 
město, chtějí se projít v  lese a  užít si klid 
po  náročném předvánočním shonu. Proč 
tedy tuto příležitost nepřetavit v  něco 
opravdu pozitivního. Darujte dárky i  pří-
rodě v podobě plného pytle odpadků, kte-

rý z ní odnesete!“ říká koordinátorka kam-
paně Veronika Andrlová a  dodává, že 
neexistuje lepší příležitost pro projev soli-
darity s  naší přírodou než právě o  Váno-
cích.

Pokud se tato výzva uchytí, plánují ji 
ochránci přírody opakovat každý rok. 
Může se tak stát pravidelným doplňkem 
hromadných úklidových akcí. Ty letos 
opět silně zasáhla pandemická situace, 
kvůli níž měly hromadné akce nižší účast, 
než bývalo běžné v minulých letech. Orga-
nizátoři akce proto zvolili pro tento rok 

trochu jinou taktiku než obvykle. Kromě 
hlavních termínů vyzývali dobrovolníky 
i k individuálním úklidům v průběhu celé-
ho roku. Akce se tak nakonec zúčastnilo 
přes 21 000 registrovaných dobrovolníků, 
kteří po  celé České republice sebrali více 
než 200 tun odpadu..

„Bylo nám jasné, že situace není dobrá 
pro hromadné akce. Proto jsme se zaměřili 
na to, abychom lidi motivovali k úklidům 
v průběhu celého roku. Dobrovolníky jsme 
vyzývali k pravidelným úklidům při každé 
procházce do  přírody a  pořádali pro ně 
i mnoho soutěží. Rok však ještě neskončil,“ 
říká Veronika Andrlová a naznačuje, že je 
čas při nadělování dárků myslet i na to nej-
cennější, tedy na naši přírodu.

Více informací naleznete na  stránkách 
www.uklidmesvet.cz.

  l

Zdroj: Tisková zpráva ČSOP

Nedaří se

Darujte přírodě vánoční dárek 

Sdružení	cesta	pro	město	uskutečnilo	v	roce	2019	setkání	
občanů	při	příležitosti	rozsvícení	vánočního	stromu	
v	Žalově.	V	onom	roce	2019	byla	účast	neočekávaně	velká	
a	otevírala	se	naděje	k	tradici.	A	určitě	by	tomu	tak	bylo,	
kdyby	nepřišla	covidová	pandemie.	neviditelný	nepřítel	
maluje	stále	stejné	výjevy	jako	přes	kopírák.		Osamocený	
vánoční	stromeček,	prázdné	ulice,	smutné	oči	dětí.	Tak	se	
vyznačují	již	druhé	vánoce	nejen	v	Žalově,	ale	v	celé	naší	
zemi,	a	nejen	v	naší.	

Akce	„Ukliďme	svět“	se	letos	zúčastnilo	přes	21	000	registro-	
vaných	dobrovolníků,	kteří	po	celé	České	republice		
sebrali	více	než	200	tun	odpadu.	Do	úklidu	se	zapojilo		
213	škol,	táborů	a	dětských	oddílů.	Ochránci	také	oznámili	
datum	hlavního	jarního	úklidového	termínu,	který	bude		
příští	rok	26.	března,	a	zároveň	přicházejí	s	novou	velkou	
výzvou:	„Darujte	přírodě	vánoční	dárek	tím,	že	si	z	ní	něco	
odnesete.	Třeba	pytel	plný	odpadků!“



ZAČNĚTE 
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Ministerstvo zemědělství je přece jen 
o krok dál, a protože místním akčním sku-
pinám pro jejich výzvy z Programu rozvo-
je venkova peníze už většinou došly, vy-
myslelo tzv. přechodné období na  roky 
2021–2022. V něm se budou už brát pení-
ze z  balíku určeného na  období 2021–
2027, ale protože není ještě jasné, podle 
jakého klíče se budou pro jednotlivé míst-
ní akční skupiny rozdělovat, někdy „po-
tom“, v roce 2023, se to zase přepočítá.

Podstatné je, že i  Přemyslovské střední 
Čechy o.p.s. mají na další výzvu, kterou vy-
hlásí v  lednu 2022, peníze na  projekty – 
k  těm asi 11 milionům určeným na  pře-
chodné období přibylo asi 7 milionů 
z  projektů z  předchozích výzev, které se 
nerealizují – buď chybou žadatele, rozhod-
nutím Státního zemědělského intervenční-
ho fondu (SZIF), anebo stažením žádosti 
žadatelem.

Peníze budou ve výzvě rozděleny do tří 
„fichí“ (opatření) – pro zemědělské podni-
katele (fiche 2), pro nezemědělské podni-
katele (fiche 4) a největší díl připadne pro 
obce, neziskovky a další subjekty (fiche 6). 
Podrobnosti o výzvě a pravidlech hledejte 
na  tomto odkazu https://www.premyslov-
ci.cz/obdobi-2021-2027/prv-program-

-rozvoje-venkova, kam je budeme průběž-
ně zhruba od Vánoc dodávat.

Ve  stručnosti alespoň k  fichi 6, Je v  ní 
osm oblastí, podané žádosti se hodnotí 
dohromady v  jednom balíku. Pravidla 
hodnocení jsou nastavena tak, že na vyšší 
body dosáhnou malé obce, neziskovky 
nebo církve, větší obce a příspěvkové or-
ganizace jimi zřízené mají šanci menší, při 
očekávaném přetlaku žádostí se na ně ne-
musí dostat. Limit způsobilých výdajů je  
1 milion korun (menší projekty jsou zvý-
hodněny), dotace činí 80 % způsobilých 
výdajů.

Neziskovky a  církve mohou žádat 
na opravy památek (registrovaných, ale ni-
koli NKP) a na kulturní a spolková zařízení 
včetně knihoven. Co je nezbytné pro to, 
aby mohly podat žádost (termín podání 
předpokládáme cca od půlky ledna do půl-
ky února 2022, závisí to na tom, jak rychle 
nám SZIF schválí výzvu):
n  mít přístup na Portál farmáře, v němž se 

žádosti vyplňují a  administrují (zajistí 
SZIF nebo jeho pobočky);

n mít alespoň dvouletou existenci;
n  doložit soulad se strategickým plánem 

města (ideální je přímo projektová karta, 
anebo aspoň záměr – lze ovšem ještě do-

plnit schválením změny strategického 
plánu zastupitelstvem);

n  doložit se žádostí příslušný stavební do-
klad s nabytím právní moci (je-li samo-
zřejmě pro daný projekt vyžadován);

n  mít vyjasněné vlastnické vztahy (nejlepší 
vlastnictví, v případě vybavení stačí i ná-
jem, v případě stavby nutné aspoň věcné 
břemeno či právo stavby);

n  pořídit nákres, půdorys a dispozice stav-
by či vybavení, u  staveb rozpočet v  ně-
kterém stavebním katalogu;

n  v  případě památek doložit souhlas pa-
mátkářů
Prakticky nezbytností je i  vlastní datová 

schránka, v níž vedle Portálu farmáře probí-
há komunikace žadatele se SZIF. Je třeba po-
čítat s tím, že od podání žádosti trvá cca tři 
čtvrtě roku, než se žadatel dopracuje k Do-
hodě, a po realizaci pak může podat žádost 
o platbu. Dílo je tedy třeba předfinancovat. 

Máte-li nějaký záměr, pište na huk@pre-
myslovci.cz. Dohodneme se, poradíme – 
a  se žádostí i  další administrací projektu 
pomůžeme. Letos možnost využil TJ Sokol 
a je před podpisem Dohody. Tak se můžete 
vydat v jeho stopách.  l

To jsou přesně ty pozemky v areálu bývalé-
ho Barumu, které město před pár lety ku-
povalo za 5 000 Kč za m2 a má na ně sjed-
naný úvěr, ze kterého platí čím dál vyšší 
úroky. 

Důvodem prodeje za takto nízkou cenu 
je dle předloženého materiálu újma nebo 
škoda, která vznikla občanům při stavbě 
nové školy v Žalově. A to zejména tím, že 
nákladní auta využívala výjezd z pozemku, 
který těsně sousedí s  domem zájemců 
o  pozemek. Výše újmy vyčíslena v  mate- 
riálech nebyla, každopádně ztráta města 
z  tohoto prodeje by šla vyčíslit asi takto. 
Hodnota obdobných zastavitelných po-
zemků je v  Roztokách aktuálně kolem 

6 000 – 7 000 Kč, a to když budeme mít vel-
ké štěstí, tzn. předmětných 127 m2 má dle 
mého názoru hodnotu kolem 825 000 Kč, 
kdežto město je prodá za 127 000 Kč, takže 
hodnota této „kompenzace“ nebo pro 
město ztráty se pohybuje kolem 700 000 Kč.

Zastupitelé mají ze zákona povinnost 
nakládat s majetkem města s péčí řádného 
hospodáře. V  případě, že chtějí prodat 
za cenu jinou než tržní, musí mít pro své 
jednání řádně podložené argumenty. Jak 
už jsem psal výše, žádná kvantifikovatelná 
ztráta ale v materiálech vyčíslena není. Na-
víc jestli nějakou povinnost porušila fir-
ma, která školu stavěla, tak by měla jít 
kompenzace samozřejmě k  její tíži. Pan 

Hadraba by si měl uvědomit, že jako zastu-
pitel a  místostarosta odpovídá za  škody 
na  majetku města, a  je otázka, co by 
na tuhle věc řeklo Ministerstvo vnitra při 
kontrole. Jestliže město prokazatelně ně-
komu způsobilo újmu, což se v tomto pří-
padě mohlo stát, pak by ji mělo normálně 
zaplatit, ale nedělat podezřelé a  zcela ne-
transparentní handly s městskými pozem-
ky, které navíc dávají zajímavý precedens 
i  do  budoucna, protože přes ulici Za  Ci-
helnou jsou jistě další sousedé, které stav-
ba otravovala podobně, a  možná by si 
za 1 000 Kč také kus pozemku koupili.  l

Šance pro neziskovky, církve i podnikatele

Město prodává pozemek za 1000 Kč coby kompenzaci

Peníze	z	evropské	sedmiletky	2014–2020	pomalu	docházejí	
a	pravidla	pro	dotační	tituly	období	2021–2027	jsou	nyní,	
na	konci	roku	2021,	stále	ještě	kdesi	za	dveřmi	ministerstev.

na	listopadovém	zastupitelstvu	předložil	pan	místostarosta	
Hadraba	(SAKUrA)	materiál,	jehož	součástí	je	záměr	prodeje	
části	(127	m2)	pozemku	2990/1	v	k.	ú.	Žalov	za	1	000	Kč	
za	m2	předem	určenému	zájemci.	

Roman�Jandík
zastupitel	za	ODS

Jarda�Huk
Přemyslovské	střední	
Čechy	o.p.s.
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Dovolím si tedy shrnout letošní aktivity Je-
střábníku v Roztokách a jejich okolí.

Pozdní nástup jara nás pozdržel na  zi-
movišti (v  době, kdy vyrážíme na  první 
pastvu, kupříkladu sněžilo), vegetační se-
zona měla tři týdny zpoždění, a  tak jsme 
na Řivnáč vyrazili se stádem později i my. 
Jaro bylo na  trávu skoupé, zato donátoři 
byli štědří, takže jsme mohli opást i obecní 
louky, na které se běžně s péčí nedostane.

Plánovat práce v  krajině bez křišťálové 
koule je ale prekérka – po  suchém jaru 
přišlo srážkově bohaté léto a nás čekal ne-
zvyklý objem seče bujně rostoucích trav 
i  výřezů obrážejícího zmlazení nevhod-
ných dřevin. Obojí proběhlo ve  vícerých 
opakovaných etapách tak, aby co nejvíc 
vedlo k  rozvoji pestrosti přírodních dru-
hů. 

Stejně jako v minulých letech pokračovala 
také péče o okolí Alšovy vyhlídky u Úně-
tic. Vřesy se po  pastvě (a  seči) rozrůstají 
na  hřbítku nad střelnicí, bujná tráva si 
v sadu vyžádala dvojí pastvu a seč navrch. 
Mladým stromům ovšem vláha (i  příkrm 
„domácím“ hnojem) svědčila, začínají, za-
tím opatrně, nést ovoce a některé dokonce 
vrhají stín.

S ochranou přírody souvisí další aktivi-
ty: mimo výše zmíněné péče o obecní lou-
ky jsme na Řivnáči obnovili několik zarůs-
tajících lesních stezek, město Roztoky 
instalovalo na různých stranách kopce pa-
nely informující o jeho historickém dědic-
tví, přírodních hodnotách i potřebě aktivní 
péče při jejich ochraně. Příjemným poči-
nem byla společná výsadba ovocných stro-
mů při městem obnovované historické ces-

tě vedoucí ze starého Žalova k  váze. 
Z  podnětu únětického občanstva dojde 
ke  společné obnově další části botanicky 
bohatých jižně orientovaných stepí nad Ti-
chým údolím. Celý areál tak bude mít pěk-
ných 2,6 hektaru. To je zhruba tolik jako 
plocha paluby lodi Ever Given, která v létě 
zašpuntovala Suezský průplav.

No, jak s oblibou píšeme v závěrečných 
zprávách: „Projekt přinesl stabilizaci vy-
braných cílových druhů, podpořil rozvoj 
přírodních, historických a kulturně-sociál-
ních funkcí a hodnot území a tak nějak cel-
kově nám dělá radost...“

Doufáme, že pestrá a  zdravá krajina, 
ke které snad svou prací drobně přispívá-
me, bude dělat radost i vám.  l

Tomáš�Zděblo
spolek	Jestřábník

Projekt „Revitalizace cenných přírodních území v k. ú. 
Roztok, Žalova a Únětic“ byl podpořen z Norských fondů, 
programu Rondane, dále ho podpořilo ČSOP, AOPK ČR 
a nadace I. Dejmala. Dlouhodobě projekt a činnost spolku 
podporuje město Roztoky.

Již za  života se stal symbolem sametové 
revoluce, žijící legendou a „výkladní skří-
ní“ naší rané polistopadové demokracie 
pro celý svět. A také velkou morální auto-
ritou, zdůrazňující svobodu svědomí 
a  dodržování lidských práv v  celosvěto-
vém měřítku. Vstup České republiky 
do  Evropské unie a  opětovná příslušnost 
ČR k Západu, je do značné míry plodem 
jeho práce.

Václav Havel nebyl světec vhodný k ne-
kritickému uctívání.  Coby normální člo-
věk z masa a kostí se samozřejmě dopus-
til některých chyb, ať již při řízení státu 
nebo při výběru některých svých spolu-
pracovníků, nicméně jeho zásluhy tyto 
dílčí „provozní“ nedostatky výrazně pře-
vyšují. Kritizována byla zejména jeho 
příliš velkorysá amnestie z jara roku 1990 
či zkrácení prvního volebního období 
(1990–1992) jen na  dva roky. Těžce nesl 
rozdělení Československa, které proběhlo 
bez referenda, a tedy neústavně.  Kriticky 
viděl negativní projevy mladé demokra-
cie, politikaření stran a různé hluboce za-
kořeněné předsudky.  Uměl společenské 
nešvary přesně pojmenovat a  jasně po-
psat, jako např. v eseji Moc bezmocných 

Začátek topné, konec pastevní sezony

Deset let bez Václava Havla

Ubývající	světlo,	noční	mrazíky	i	první	sníh	povětšinou	
ohlašují	ukončení	ochranářských	aktivit	v	terénu	pro	
daný	rok.	Dlouhé	večery	jsou	naopak	naplněny	smolením	
průběžných	raportů	i	uzávěrek	projektů,	čas	je	najednou	
i	na	Pr	a	povinnou	publicitu.

V	sobotu	18.	prosince	to	bude	již	deset	let,	co	na	svém	
venkovském	sídle	Hrádečku	zemřel	dramatik,	disident,	
vězeň	svědomí,	čelný	představitel	charty	77,	prezident	
Československé	i	České	republiky	Václav	Havel	(1936–2011).	
Jeho	pohřeb	se	stal	spontánní	demonstrací	hluboké	úcty	
veřejnosti	k	jeho	osobnosti	a	odkazu.
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Bylo to někdy krátce po skončení poslední-
ho prezidentského mandátu Václava Hav-
la. Byl jsem nakoupit v  dejvickém super-
marketu Billa, který tehdy ještě fungoval 
na  třídě Jugoslávských partyzánů. Když 
jsem mezi regály uviděl nenápadného 
muže v džínsách a zelené bundě, tlačícího 
před sebou nákupní vozík, vmžiku jsem 
zapomněl, co mám koupit. Neměl jsem po-
chyby, že to je Václav Havel. Chtěl jsem ho 
pozdravit, ale bylo mi to současné trapné, 

nechtěl jsem vyvolávat veřejný rozruch. 
Tak jsem k němu jen tak lehce mávl rukou 
a  on také, jakoby mimoděk, stejným ges-
tem odpověděl. Ještě jsem si všiml, že 
na parkovišti na něj čekala limuzína s řidi-
čem.

Tím ale tato chvíle zázraků neskončila.
Když jsem se posléze dostal k  pokladně, 
vidím vcházet do nákupního prostoru dal-
šího muže. Ve sportovní kostkované košili 
a s čepicí s kšiltem amerického typu na hla-

vě. V  ten moment jsem ztratil půdu pod 
nohama podruhé. Tím mužem byl Milouš 
Jakeš, bývalý generální tajemník KSČ, kte-
rý nedaleko bydlel. Asi se ti dva minuli, tak 
jako se minuli u  kormidla dějin. Zbyl 
z  toho jen námět na  kýčovitou televizní 
story.

Někdy se to tak přihodí, že dějiny kráče-
jí kolem vás.

  l

Stanislav�Boloňský

(1978) nebo v tzv. Rudolfinském projevu 
(1997).

V dnešní složité době nám strašně moc 
chybí jeho státnický formát, nekonform-
ní pohled, jeho lidská slušnost.  Jak rádi 
bychom znali jeho názor na různé krizo-
vé jevy oslabující naši společnost, na po-
litické kolize a  žabomyší války jeho ná-
sledníků. Názorově nepatřil k pravici ani 

k  levici, nebyl populistou snažícím se 
za  každou cenu zalíbit většinové společ-
nosti.

Až překvapivě brzy po  své smrti se 
stal terčem různých pomluv a nadávek. 
Pomluv od  lidí, kteří mu vesměs nesa-
hali po kotníky, pomluv, které si oprav-
du jako člověk ani jako politik neza-
sloužil.

V Roztokách jsme alespoň po něm pojme-
novali jednu z nových ulic Na Panenské.
Havlíčku, Havle, vzpomínáme na tebe!  l

„Mám…nemám?“ Takové rozpaky mě 
provázely ve čtvrtek 2. 12. ráno při odcho-
du z domu. SMS z předchozího večera ale 
zněla jasně – „vyváženy budou nádoby 
s  plasty“ – tzn. žlutá popelnice tedy ráno 
před dům. Rozhlížím se a nahlas uvažuji: 
„Ne, ne, bude tu sama, zůstane protento-
krát doma.“… Po 30 minutách sprintu 
po okolních ulicích až k Solníkům, zavěše-
ná na  vodítku, jsem spěchala zpět. „Jsou 
tady!“ A bylo jich dost, velkých žlutých po-
pelnic připravených na  chodnících před 

domy. Nevím, do jaké míry byly plné, bylo 
to přece jenom poprvé, ale měla jsem ra-
dost. Určitě se to naučíme a posuneme se 
zase trochu dál do  civilizované Evropy. 
Vzhledem k tomu, že směsný odpad vyvá-
žený na skládku bude záhy několikanásob-
ně dražší, „žluťáci“ se nám i vyplatí. Ušetří-
me peněženky i přírodu.

Poděkování za  tento ekologický a  dou-
fejme i  ekonomický počin patří radnímu 
Ing.  Martinu Štifterovi, místostarostovi 
Ing. Zdeňku Richterovi, Ing. Pavlu Flene-

rovi a Ing. Martinu Vávrovi z OŽP. Děko-
vat je nutno ale i těm spoluobčanům, kteří 
si popelnice od města pronajali, třídí auto-
maticky a už nemusí stíhat sběrný dvůr či 
plnit žluté kontejnery. A pozor, k dispozici 
jsou i modré...  l

Marcela�Šášinková�
zastupitelka	za	Společně	PrO		

roztoky	a	Žalov

Ačkoli můj článek do minulého čísla „Po-
zdrav na  rohožce“ ještě nespatřil světlo 
světa a ležel zatím pouze na stole redakční 
rady, aktivity, kterými se zabýval, se daly 
rychle do  pohybu. Na  stránkách SPCCH 
Roztoky na  mě vyskočilo okénko s  infor-
mací, že se stránky upravují a aktualizují. 
Druhý den ráno mi zazvonil telefon a slovy 
„… hele, brouku, když budeš cokoli potře-
bovat, tak mi zavolej…“ mě obšťastnila 
paní Lukášová z  pečovatelské služby. 
A  zjistilo se, že i  zvonek u  mého tatínka 
zvoní!

Chtěla bych tedy tímto poděkovat, že se 
věci daly do pohybu. Na argumenty, které 

se stále dokola ohánějí slovem covid, jsem 
už trochu alergická. Jídlo na rohožce bylo 
již před covidem, informaci o stoličce před 
dveřmi mi nikdo nesdělil, ačkoli jsem pro-
sila, že veškeré věci ohledně tatínka mají 
řešit se mnou. Platby bych, nebýt opakova-
ného mého apelu, stále nosila do  kasičky 
do kanceláře pečovatelské služby. Po něko-
likátém odmítnutí služeb (konkrétně úkli-
du) jsem se už na žadonění vykašlala. Paní 
Lukášová je prý ve  své pozici pouze rok, 
a  tak mé apely ani zaznamenat nemohla. 
Omlouvám se tedy, že si nehlídám každou 
personální změnu v  řadách zaměstnanců 
úřadu a organizací a nezkouším do neko-

nečna své štěstí. Dám si na to větší pozor. 
A  tak budu doufat v  jednotný standard 

pro všechny, lepší komunikaci, odpověd-
nost za  své povinnosti a  v  to, že už zas 
dlouho nebudu muset psát článek, který je 
povzdechem (nikoli politickou zbraní, jak 
bylo nastíněno) rodačky z  Roztok, která 
vždy bude bojovat za  pravdu a  spravedl-
nost!

Tak brouci, kdyby něco, jsem tu pro vás.
  l

Šárka�Urbanovská
(PrO	roztoky	a	Žalov)

Malá osobní vzpomínka

A byly tam!

Poděkování

Stanislav�Boloňský
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NÁZORY A KOMENTÁŘE

Milí čtenáři Odrazu, 
možná je vám ku podivu, že na  těchto 
stránkách nacházíte mé články dva. (Tedy 
pokud se tak stane a  nebude jeden z  nich 
opět cenzurován a  přesunut.) Přiznám se, 
že i  mě překvapilo rozhodnutí redakční 
rady, kdy se můj článek „Poděkování“ roz-
hodla v listopadu nezveřejnit a posunout ho 
až do  čísla vánočního. Je tedy možné, že 
tento vyjde až na  Velikonoce, třeba by se 
tam tematicky více hodil. Redakční radě 
a panu starostovi jsem napsala svůj nesou-
hlas s jejich rozhodnutím a vysvětlení svých 
důvodů. Dodnes mi od nikoho z nich ne-
přišla odpověď. Byla jsem poučena, že mám 
řešit věci nejprve nepřímo, než s nimi vyjdu 
do veřejného prostoru, ale jelikož se  opět 
nedaří, podělím se o dopis zde. Třeba si ho 
přečtou.

Milá redakční rado,
právě mi volal pan Boloňský, že byl pově-

řen redakční radou informovat mě o tom, že 
můj článek „Poděkování“ v  listopadovém 
čísle Odrazu nevyjde. Argumentoval tím, že 
by někteří mohli spekulovat o tom, že je od-
povědí na článek paní Lukášové, který vyjde 
ve stejném čísle.

Ráda bych se k tomu vyjádřila.
1. Spekulovat může kdo chce a  o  čem 

chce. Můj článek není odpovědí na nic. Je 
reakcí na telefonát s paní Lukášovou, ke kte-
ré se informace z mého článku do říjnového 
čísla dostaly bleskovou rychlostí ještě 
ve chvíli, kdy nezasedala ani redakční rada. 
Tady bych zas mohla spekulovat já.... :). 
Dále v článku reaguji na okamžité stáhnutí 
stránek SPCCH do  režimu rekonstrukce. 

A je také poděkováním za to, že se věci daly 
tak rychle do  pohybu..., což s  odstupem 
dvou měsíců už opravdu nebude k ničemu.

2. Pokud můj článek otisknete až v čísle 
prosincovém, pozbývá smyslu. Protože 
tehdy právě bude vnímán jako odpověď, 
ale on odpovědí opravdu NENÍ! Že mě to 
nijak nepoškodí (jak uvedl pan Boloňský) 
v tom případě rozhodně není pravda. Ačko-
li jsem členem PRO Roztoky a  Žalov, jed-
nám zcela svobodně, za sebe, na vlastní zod-
povědnost a v osobní věci. V našem spolku 
nemáme ve zvyku porušovat pravidla a de-
gradovat tak posty, do kterých jsme byli do-
sazeni. A tudíž ani vynášet informace. Po-
kud nebude vytištěn, očekávejte další můj 
článek, který bude opět reakcí na nastalou 
situaci.  Budu tedy v  prosinci vyžadovat 
otištění obou. 

3. Zajímalo by mě, zda vaše rozhodnutí 
opravdu vychází z  vašeho vlastního pře-
svědčení, nebo je podmíněno tlakem z řad 
radních a  vašeho okolí, protože pokud jste 
můj článek opravdu četli, musí vám být jas-
né, že odpovědí není. Ani nemůže, jelikož 
články paní Lukášové a paní Drdové (o je-
jichž existenci mě dnes pan Boloňský infor-
moval) vyjdou až v listopadovém čísle.

Je mi to líto, že nakonec musím pochybo-
vat i o práci redakční rady, a že se to vše ne-
mohlo uzavřít již v  tomto čísle. Věřte, že 
tímto jednáním akorát zaděláte na konflikt 
větší, než se mohl zdát na začátku. Vůbec by 
mě nenapadlo, že můj článek bude takhle 
cenzurován. Zvažte, prosím, tedy uvedení 
mého článku v listopadovém čísle. 

S pozdravem,
Šárka Urbanovská 

Nestalo se. Takže kdo tu politikaří? Zjistila 
jsem, že být byť řadovým členem sdružení, 
které se nyní nachází v opozici, není nikte-
rak lehké. Nemůžete mít názor a  jakkoli 
jednat, aniž by to nebylo vnímáno, jako 
politický boj. A taky, že posílat své příspěv-
ky dříve než v den uzávěrky se nevyplácí. 
Ach jo…

Paní Lukášové odpovídat na její příspě-
vek nebudu, jelikož jsme si již v říjnu vola-
ly, vše si vyříkaly, vyjasnily a patří jí podě-
kování v mém minulém článku. Netřeba se 
k tomu vracet.

Pokud bych ovšem na  těchto stránkách 
chtěla odpovědět paní Drdové, nevešlo by 
se do Odrazu nic moc jiného. A jelikož je 
dnes papír nedostatkovým zbožím 
a na světlo světa čeká i mnohem hodnot-
nější literatura, odpovím paní Drdové vel-
mi detailně e-mailem. (Pokud by měl ně-
kdo ze čtenářů zájem o naši korespondenci, 
ráda poskytnu.)

 
„Člověk voní po ovoci“ – stálo na konci 

článku paní Drdové. Pokud tento příměr 
dobře chápu, nemůžu jinak než souhlasit. 
Ovšem ne všem je dopřáno česat jablka ze 
stromů, které jsou na očích a odiv všem. Já 
doufám, že i moje práce, podpora a chvála 
padá na úrodnou půdu, a ačkoli brambory, 
které v ní vyrostou, nejsou vidět a konec-
konců ani moc nevoní, zasytí ty, kterým 
byly určeny.  l

S přáním klidných 
a pohodových Vánoc

Šárka�Urbanovská

Jednalo se o  reakci na  článek paní Urba-
novské „Pozdrav na  rohožce“ z  čísla 10, 
v  němž si autorka stěžovala na  sociální 
služby poskytované zaměstnanci městské-
ho úřadu, v jehož čele stojím. Úředníci jsou 
povinni na stížnosti odpovídat bezodklad-
ně, proto jsem požádal vedoucí příslušné-
ho oddělení, aby na  stížnost odpověděla. 
Ačkoli byla odpověď dodána včas před 
uzávěrkou, redakční rada většinou hlasů 
rozhodla, že otištěna bude až v dalším čís-

le, že je to tak zvykem. Budiž, byl jsem de-
mokraticky přehlasován a rozhodnutí jsem 
bez reptání akceptoval. Paní Šášinkové to 
však nestačilo a musela si do mě zarýt. Že 
prý zneužívám informace. Probůh, jak 
mohu zneužít informaci, která je tak jako 
tak určena ke  zveřejnění? To jsou jako 
články až do otištění tajné? Nikde nic tako-
vého není psáno. Nebo se snad někteří au-
toři za  své články stydí? To přece nedává 
smysl (i když občas by to bylo namístě). 

V závěru svého textu si paní Šášinková ne-
odpustila dětinskou narážku, že paní radní 
Drdová je „shodou okolností“ mou osobou 
blízkou. Ano prosím, ta blízká osoba je 
moje manželka, a to nikoli shodou okolnos-
tí, ale proto, že jsem si ji před osmnácti lety 
vzal (a bylo to to nejlepší, co jsem v životě 
udělal). A naše postavení ve struktuře měs-
ta také není žádná shoda okolností. Já jsem 
tajemník úřadu díky tomu, že jsem v roce 
2013 vyhrál řádné výběrové řízení, a  paní 
radní Drdová byla zvolena občany tohoto 
města v  demokratických volbách v  roce 
2018 (a mimochodem získala druhý nejvyš-
ší počet hlasů hned po starostovi).   l

Jaroslav�Drda

Příspěvek do prosincového čísla

Zvyky, povyky a shody okolností
coby	disciplinovaný	úředník	se	obvykle	nepouštím	
do	polemik	s	volenými	zastupiteli.	V	minulém	čísle	Odrazu	
mě	však	paní	zastupitelka	Šášinková	nařkla	ze	zneužívání	
informací,	a	to	se	zkrátka	ozvat	musím.
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ŠKOLY,	ŠKOLKY	etc.

 ➔

V době lockdownu, na jaře loňského škol-
ního roku, jsme zahájili projekt Moje mís-
to. Pozorovali jsme své oblíbené místo, vý-
hledy z  okna měnící se každý den, režim 
rodiny uzavřené doma. Popisovali jsme, 
kreslili jsme i fotografovali.
Po návratu do školy jsme se rozhodli oživit 
hodiny vlastivědy a  natočit animovaný 
film, který by poukazoval na Moje místo. Je 
to krátký film o naší třídě, o našem okolí 
i o sousedech naší republiky.

Tento film jsme přihlásili do soutěže praž-
ského filmového festivalu Kufr. https://
www.prazskyfilmovykufr.cz/filmy/2021/
animovany-film

S velikou radostí jsme přijali verdikt sou-
těžní poroty, že náš snímek Moje místo vy-
brala do  užšího výběru nominovaných 
na  hlavní ceny 5. ročníku festivalu mla-
dých filmařů Pražský filmový Kufr.
Několik spolužáků se se svými rodiči 
a  paní učitelkou zúčastnili slavnostního 

galavečera v kulturním centru Vzlet. Je až 
neuvěřitelné, že naše společné třídní dílo 
se stalo vítězem v žánrové sekci Animova-
ný film, ve věkové kategorii do 10 let.

 Všem moc děkujeme za podporu a spo-
lupráci.  l

5.�B�ve�školním�roce�2020/2021�s�třídní�učitelkou�
Mgr.�Monikou�Bromovskou

Po  tradičním rozjezdu v  září se provoz 
ve škole začal ubírat směrem ke koncertní 
sezoně. 4. listopadu jsme uspořádali 
po  loňské přestávce způsobené koronavi-
rem celkově už 15. ročník hudebního fes-
tivalu Roztocký podzim. Tentokrát jsme si 
vystačili s  vlastními zdroji, a  jak jste si 
mohli přečíst recenzi v  předcházejícím 
čísle Odrazu, byl to ročník s  velmi vyso-
kou úrovní.  

Čas nezastavíš a proto i  v našem učitel-
ském sboru dochází ke změnám. Pana uči-
tele Fouska, který bohužel končí ze zdravot-
ních důvodů v  žesťových nástrojích, 
nahradili Josef Pluhař na trubku, Hana Sa-

páková na  lesní roh a  Bohumil Tůma 
na trombon. V těchto mladých začínajících 
učitelích jsme získali také velmi kvalitní 
hráče, o čemž svědčí fakt, že první výše jme-
novaný je člen Hudby Hradní stráže a zbý-
vající dva jsou členy České filharmonie.

18. listopadu jsme opět v  Historickém 
sále roztockého zámku uspořádali Veřejný 
koncert, ve kterém vystoupili vybraní žáci 
hudebního a  literárně–dramatického od-
dělení ZUŠ. Na podiu i v sále byla cítit ra-
dost z toho, že už si konečně můžeme „za-
hrát“.

Protože máme velmi silné početní za-
stoupení hráčů a hráček na klavír, rozhod-

li jsme se pro ně uspořádat v  pořadí již 
druhý Klavírní koncert, který se uskutečnil 
25. listopadu opět v  Historickém sále. 
I přesto, že byl ochuzen o několik „karan-
tenních“ účastníků a  tím byla ovlivněna 
jeho délka, zařadil se mezi ty velmi úspěš-
né.

V době, kdy je psán tento článek, máme 
před sebou ještě Vánoční koncert.

V letošním školním roce by měly pro-
běhnout celostátní soutěže ZUŠ, začínají 
školními koly v lednu. Tak doufejme, že se 
uskuteční.  l

Bohumír�Šlégl

Navázali jsme spolupráci s projektem He-
roHub, jejímž hlavním cílem je seberozvoj, 
verbální komunikace, týmová spolupráce, 
improvizace a  kreativní psaní. Jednoduše 
řečeno, tyto takzvané „Hry na hrdiny“ ne-
boli „Rolové hry“ pomáhají hráčům překo-
návat sami sebe. Každý hráč se díky svým 
herním zkušenostem a kreativitě učí zvlá-
dat situace, které před něj staví reálný život 
a prostředí, ve kterém se pohybuje. Hero-
Hub se zaměřuje na hraní s dětmi 2. stupně 
ZŠ a SŠ, ale pořádá také teambuildingové 
aktivity pro dospělé, při kterých pomáhá 
firmám s konkrétními problémy v týmové 
komunikaci. 

Pozvánka�na�online�prezentaci�
o�stolní�„rolové�hře“
Rádi bychom vás pozvali na online prezen-
taci projektu HeroHub, kterou budeme po-
řádat ve čtvrtek 18. 1. 2022 v 18.00. Dozvíte 
se více o tom, jak taková „Hra na hrdiny“ 

vypadá a že je pro ni potřeba, při dobrém 
vedení, pouze papír, tužka a  několik kos-
tek. O  zbytek se postará představivost 
a fantazie všech zúčastněných. „Vyprávění 
příběhu je jednou z  prastarých lidských 
potřeb a my chceme tuto opomíjenou, leč 
důležitou aktivitu vrátit zpět do  lidských 
životů. V  dnešní době jsou filmy, seriály 
a další formy vyprávění servírovány divá-
kům až pod nos. Divák se stává pasivním 
a nijak se nepodílí na tvorbě příběhu,“ říká 
Adam Svatoš, jeden z  bratrů, kteří stojí 
za odstartováním tohoto projektu.

Kurz�„Hry�na�hrdiny“�již�
od�února�v�Lexiku
Od  2. pololetí nabízíme, každé úterý 
od 16.15 do 17.45, novou aktivitu pro děti 
na 2. stupni ZŠ (SŠ) Hry na hrdiny, která je 
určena pro skupiny 4 až 6 hráčů. A  aby 
děti mohly pokračovat v  dobrodružných 
výpravách i o letních prázdninách, chystá-

me i takto tematicky zaměřený příměstský 
tábor. 

Příměstské�tábory
Do léta je sice ještě daleko, přesto se nás již 
mnozí z vás ptají na tábory pro děti. 

Ani příští rok nemůžeme děti ochudit 
o oblíbený tábor Malý objevitel, a to v týd-
nu od 15. 8. do 19. 8. 2022. Děti se tento-
krát ponoří do tajů říše rostlin a zvířat. 

Jak jsme zmínili výše, Hra na  hrdiny 
bude mít i formu příměstského tábora, a to 
od  22. 8. do  26. 8. 2022. Tábor bude pro  
8 až 12 kluků a holek na 2. stupni ZŠ (SŠ). 
Děti si zlepší komunikaci a  vyjadřování, 
rozvinou fantazii a kreativitu, a to s indivi-
duálním zaměřením na  potřeby hráčů. 
Hrát se bude i venku na čerstvém vzduchu. 

Vzhledem k omezeným možnostem na-
vštěvovat logopedii v posledních dvou le-
tech přibylo dětí, které potřebují nápravu 
řeči.  Proto v návaznosti na kroužek Logo-
povídání, který byl nyní přerušen 

Vlastivědný projekt Moje místo

ZUŠ v 1. pololetí

Lexik pomáhá dětem aneb pojďte si zahrát na hrdiny
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Rád bych se ještě vrátil k úspěchu družstva 
mladšího žactva SK Žalov, kterému se po-
dařilo postoupit do vyšší ligy. Tímto všem 
ještě jednou gratuluji a děkuji za vzornou 
reprezentaci! Kluci i holky už pilují formu 
na další sezonu, která začne koncem dub-
na, a  věříme, že po  dvou letech nebude 
soutěž zkrácená a užijeme si ji v plné délce.

Letos jsme opět obnovili tradici našich 
klubových turnajů, které jsou mezi našimi 
dětmi velmi oblíbené. Máme kategorie 
od  nejmenších čtyřletých začátečníků až 
po žactvo, kde už je k vidění pěkný tenis. 
Musím říct, že se všichni snaží, bojují, 
a i když se to někdy neobejde bez slziček, 
jsou na  závěr děti spokojené. Na  posled-
ním turnaji bych vyzdvihl výkon Vašíka 
Lukeše, který v žactvu porazil i starší a zku-
šenější protihráče a protihráčky a ve svých 
deseti letech zvítězil. Jen tak dál!

Závěrem popřeji za  celý náš klub pozi-
tivní přístup k  životu a  krásné svátky vá-
noční.  l

Jan�Šrámek
předseda�SK�Žalov

kvůli epidemiologické situaci, připravuje-
me i nový Logotábor zaměřený především 
na rozvoj řeči, komunikace a grafomotori-
ky. Probíhat bude i  s  odborným vedením 
v  týdnu od  8. 8.  do  12. 8. 2022 pro děti 
od 5 do 8 let nebo dle individuální dohody. 

Neváhejte se na všechny tábory přihlásit 
(i nezávazně) již nyní, počet míst je ome-
zen.

Krizová�intervence�
online�zdarma
Někdy není vše jen o radosti. Pro ty z vás, 
kteří potřebují poradit např. ve  složité ži-
votní situaci, kdo má problémy doma, trápí 
se s  výukou, má úzkosti nebo špatně spí, 
nabízíme Anonymní horkou linku – pora-
denství v  oblasti pedagogicko-psycholo-
gické, a to zdarma. Kontaktujte nás e-mai-
lem na  adrese poradna-online@lexik.cz 

a  vašemu tématu se budou věnovat naši 
poradenští odborníci. 

Darujte�pod�stromeček�
třeba�jazykový�kurz��
Máme pro vás připravené dárkové poukazy 
podle vašich požadavků. Vyberte si z naší 
nabídky jazykových kurzů, vzdělávacích 
programů, táborů nebo přednášek. Podí-
vejte se i na edici knih naší sesterské spo-
lečnosti Insignis (knihy u nás můžete i pří-
mo zakoupit). Kdyby vás cokoli zaujalo, 
kontaktujte nás a my vám vyhotovíme po-
ukaz na míru. 

Hledáme�lektory��
I  nadále jsme otevřeni u  nás uvítat nové 
lektory jazyků, zejména češtiny a angličti-
ny, ale i šikovné matikáře. Pokud si myslíte, 
že jste to právě vy, pošlete nám prosím vaše 

CV na info@lexik.cz. Rádi se s vámi osob-
ně setkáme.

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

Za  kolektiv vzdělávacího centra Lexik 
a  společnosti Insignis vám klidné prožití 
vánočních svátků a šťastný nový rok 2022 
přeje  l

Bc.�Jana�Janoušková,
koordinátorka�

n  HODINOVÝ MANŽEL – 
tel. 723 424 701

n  Hledáme paní na úklid nového bytového 
domu v Žalově od 1. 1. 2022. Úklid je 1x 

týdně. Dobré pracovní podmínky – 
vhodné pro důchodce. Tel. 773 665 520

n  Hlídání dětí od  1,5 roku v  Roztokách. 
Dopolední i  celodenní hlídání v  malé 

skupince, k dispozici herna. S dětmi vy-
rábím, zpívám, cvičím. Jana Suchopárko-
vá, e-mail: ruze.jana@seznam.cz Tel. 
604 726 800  l

Tenisová zima

Řádková inzerce

Po	krátké	odmlce	přináším	novinky	ze	žalovského	tenisu.	
zatím	fungujeme	bez	problémů,	děti	nadšeně	trénují	a	věřím,	
že	při	vydání	tohoto	čísla	nebude	situace	jiná.	Pokud	byste	
se	také	chtěli	přijít	protáhnout,	naše	tenisová	hala	je	vám	
po	předchozím	objednání	k	dispozici.



Největší výběr v Praze a okolí

baobab vánoční 
přímo od pěstitele

24. 11. – 24. 12. 2021 
Denně 7–18 hod
Rýznerova 3/24

ÚNĚTICE

Velký výběr stromků

tel.: 224 319 917
Baobab Vánoční stromky

včetně 
víkendů
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