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Jankovité hodiny
Říká se, že když se zastaví hodiny, znamená to něco neblahého. Nevím, co je na tom pravdy, ale zaznamenal jsem zajímavou shodu. Od začátku pandemie nám zjankovatěly hodiny
na Tyršově náměstí. Dokonce už dvoje. Když tvrdošíjně odmítaly poslušnost ty původní, prastaré, říkali jsme si, že už mají
odslouženo a mají nárok na odpočinek. A tak technické služby
za nemalý peníz pořídily a nechaly nainstalovat hodiny nové,
i s oblíbeným ukazatelem teploty ovzduší.
A ejhle, i ty zbrusu nové hodiny častěji nejdou, než jdou, a to i po záručních opravách.
A ukazatel teploty, to je kapitola sama pro sebe, ten se zbláznil úplně. Tvrdošíjně ukazuje teploty mezi 60 a 80 stupni Celsia. Na Facebooku se objevily vtipné hlášky všímavých spoluobčanů. Prý to je ukazatel hodnoty indexu Protiepidemického systému
neboli PSA a předpovídá šestý stupeň. Nebo to taky může být definitivní potvrzení
globálního oteplování, jak jsem se dočetl, zatímco jsem se brodil přes křižovatku Masarykovou ulicí sněhem do půli lýtek.
Pojal jsem podezření, jestli ukazatel není kalibrovaný ve stupních Fahrenheita.
I oprášil jsem své dávné znalosti fyziky (vzoreček na tenhle převod jsem se kdysi naučil na roztocké základní škole, fakt) a zjistil jsem, že rozmezí 60–80 stupňů Fahrenheita odpovídá zhruba 16–27 stupňům Celsia. Tak tudy cesta nevede, zvlášť v tomto
mrazivém únoru.
Cesta ostatně v minulých dnech nevedla leckudy, člověk si mohl tak akorát zazpívat s Fleretem: „Zafúkané…“ Chlapi z technických služeb kmitali jako zběsilí od tmy
do tmy, ale proti přívalu sněhu neměli šanci, stěží stíhali hlavní ulice. Třikrát sláva těm
sousedům, kteří vzali lopaty a hrabla, a ač už to není jejich povinnost, odhrabali sníh
z chodníků před svými domy.
Nezamrzly jenom hodiny a ulice, trochu nám zatuhl i běžný život, a to se obvykle
projeví i na množství příspěvků v Odrazu. Takže jsme zase tenčí, než bývalo zvykem.
Já mám ovšem jasno. Víte, kdy u nás bude zase dobře? No přece až půjdou hodiny
l
na náměstí správně!
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INFORMACE Z RADNICE

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se dnes nejprve
vyjádřil k mému veřejnému působení a až poté k dění
v našem městě.

Starosta poslancem

Jak jste se patrně dozvěděli z médií, nastoupil jsem se po rezignaci Miroslava Kalouska na post poslance do Poslanecké sněmovny. Věřte mi, že to pro mě není úplně
jednoduchá situace. Musel jsem vyhodnotit své priority i časové možnosti. Roztoky
a Žalov pro mě zůstávají srdeční záležitostí
a hodlám se našemu městu věnovat, byť
třeba i na úkor svého volného času. Zůstávám neuvolněným starostou našeho krásného města. Ve vedení i v radě města máme
dobře fungující tým, o který se nejen já
mohu opřít. Na druhou stranu je mi ale
jasné, že pokud bych nadále zůstal i v pozici středočeského krajského radního, tak
bych se nadále nemohl všem aktivitám věnovat tak, jak bych chtěl a jak si tyto funkce
žádají. Proto jsem se rozhodl ke konci února na pozici krajského radního pro oblast
kultury, památkové péče a cestovního ruchu rezignovat. Zůstanu tak poslancem,

neuvolněným starostou a řadovým krajským zastupitelem. Věřím, že jsem se rozhodl odpovědně, a těším se na další práci
pro naše město.

Dění ve městě

Vypukla další pro naše město významná
investice, rekonstrukce nádraží. Na akci se
podílí zejména Správa železnic, ale i Středočeský kraj a naše město. Bude to rekonstrukce časově i finančně náročná. Potrvá
přibližně rok a půl. Ponese to s sebou řadu
nesnází, zejména problémy s parkováním
a hluk i ostatní strasti stavby samotné. Prosím moc o shovívavost a vzájemnou ohleduplnost. Až bude rekonstrukce dokončená, bude nám odměnou krásné, funkční
a přívětivé nádraží.
Zároveň probíhá další velká stavba –
nová budova školy v Žalově. Stavba probíhá vzhledem k její velikosti zdárně
a na podzim sem již budou chodit první

Z jednání zastupitelstva

Jedním z mála pozitivních důsledků epidemie je
skutečnost, že díky možnosti dálkového připojení formou
videokonference se jednání mohou zúčastnit i zastupitelé,
kteří by se osobně dostavit nemohli. Díky tomu jsme
ve středu 27. 1. 2021 byli svědky stoprocentní účasti
všech jednadvaceti členů zastupitelstva, z toho 10 jich bylo
přítomno na místě.
Spojení tentokrát fungovalo bezchybně,
takže pan starosta mohl zasedání zahájit
krátce po 18. hodině. Program nakonec
obsahoval 30 bodů, s nimiž se zastupitelé
vypořádali za čtyři hodiny.
Po nezbytných procedurálních formalitách vzalo zastupitelstvo na vědomí zprávu
městské policie nejen za uplynulý měsíc,
ale i za celý rok 2020.
Další část jednání byla věnována rozpočtu. Nejprve vzali zastupitelé na vědomí konečné čerpání rozpočtu za prosinec 2020,
pak schválili dvě víceméně formální účetní
operace v rozpočtu na rok 2021. První
změna spočívala v tom, že došlo k pozdržení očekávané dotace na rekonstrukci vily
čp. 125, smyslem druhé úpravy bylo dorovnání zůstatku na účtech města podle skutečného stavu k 31. 12. 2020.
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Dále zastupitelé schválili střednědobé rozpočtové výhledy příspěvkových organizací
(školy, školky a technické služby).
Poněkud kontroverzním bodem bylo
pověření rady města ke schvalování rozpočtových opatření i v závazných ukazatelích. Smyslem návrhu, který na prosincovém zastupitelstvu přednesl Stanislav
Boloňský, bylo odlehčit zastupitelstvu
od schvalování marginálních částek. Diskuse se rozproudila kolem stanovení limitu, kterým bude rada moci disponovat. Nakonec byly schváleny částky
100 000 Kč na straně příjmů a 50 000 Kč
ve výdajích.
V majetkovém bloku došlo k upřesnění
soupisu majetku technických služeb a základní školy, k řešení majetkových vztahů
k pozemkům v Jungmannově ulici a v Ti-

žáci. Na vedlejším pozemku postavíme
venkovní hřiště s nafukovací halou. Věřím,
že bude sloužit nejen škole, ale i široké
sportovní veřejnosti.
V budoucnu nás čeká další velká investice, průtah městem. Ten je krajský, ale město ponese nemalé náklady s navazující infrastrukturou včetně chodníků. Proběhlo
jednání s náměstkem hejtmanky pro dopravní stavby Martinem Kupkou. Po tomto
jednání jsem větším optimistou než doposud. Ačkoli se celá investice již poměrně
vleče (majetkoprávní vypořádání, složité
projednávání), blíží se chvíle, kdy budeme
mít vydané územní rozhodnutí. Pak budou
následovat všechny další nezbytné kroky
(zařazení do zásobníku akcí Středočeského
kraje, stavební povolení atd.). Bude to ale
ještě nemalou chvíli trvat, proto moc prosím o trpělivost. Jsem přesvědčen, že to
dobře dopadne a že se tolik potřebného
l
nového průtahu městem dočkáme. 
S přáním pevného zdraví a optimismu
Jan Jakob
starosta města Roztoky

chém údolí a bylo schváleno několik věcných břemen.
Své zprávy přednesli předsedové finančního a kontrolního výboru, vesměs bez závažných zjištění.
Opoziční zastupitelky vyjádřily nespokojenost se stavem příprav plánu prevence
kriminality. Po zhruba dvacetiminutové
diskusi stanovilo zastupitelstvo termín pro
předložení tohoto dokumentu na srpnové
jednání zastupitelstva.
V závěru jednání ještě zastupitelé prodloužili platnost smlouvy o provozování
vodovodu se svazkem obcí (Velké Přílepy,
Statenice, Úholičky) a krátce po 22. hodině
se přítomní rozešli, ostatní odpojili.
V souvislosti s tím si dovoluji poděkovat
panu zastupiteli Petru Macounovi za technickou podporu při zajištění videokonference. Strávil tím několik hodin ze svého
času a zdarma.
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Městská rada jednala v lednu dvakrát
Zkraje ledna zasedla k projednání více než třiceti bodů.
Souhlasila s odpuštěním poměrné částky
za odvoz odpadků v roce 2020 provozovateli Cafe-bar Eiffel z důvodu uzavření provozovny a kývla také na krátkodobé prominutí nájmu v jednom z obecních bytů
z důvodu tíživé sociální situace žadatelky.
Rada nominovala místostarostu M. Hadrabu do magistrátní konzultační skupiny
k řešení urbanistické problematiky v Sedlci.

Oplocování a prodeje pozemků

Ve stavebním bloku rada nesouhlasila
s prodejem části pozemku parc. č. 2620
ve vlastnictví Středočeského kraje privátnímu žadateli z důvodu umístnění částí
komunikace II/242 a přiléhající izolační
zeleně a nesouhlasila ani s oplocením vedlejšího pozemku.
Nesouhlasného stanoviska se dočkala
i žádost o oplocení pozemku parc.
č. 3189/597 v Žalově z důvodu nesouladu
záměru s platným územním plánem
a územní studií. Rada naopak souhlasila
s umístněním novostavby rodinného
domu na pozemku č. 2315/5 dle předložené projektové dokumentace či se zřízením
malého mola u Vltavy na pozemku 3756.
Radní přitakali také umístění domovní
čistírny odpadních vod na pozemku
č. 2539.
Rada pověřila M. Hadrabu jednáním
ve věci možného odkupu či směny pozemků potřebných pro vybudování cyklostezky mezi hlavní silnicí II/242 a řekou Vltavou.
Rada souhlasila s návrhem zadávacích
podmínek pro veřejnou zakázku malého
rozsahu – Zhotovení studie proveditelnosti výstavby domu seniorů v Roztokách, i s předpokládanou hodnotou zakázky.

Hlučné práce při
přestavbě nástupiště
proběhnou v březnu
Správa železnic požádala město o souhlas
s prováděním nočních hlučných prací při
výstavbě bezbariérového přístupu na nástupiště v železniční stanici Roztoky. Rada
konstatovala, že tato výjimečná akce je
v souladu s obecně závaznou vyhláškou,
neboť se jedná o veřejně prospěšné zařízení
– železnici –, a souhlas vydala. Práce proběhnou dle harmonogramu Správy železnic mezi 5. a 11. březnem.
Radní souhlasili s uzavřením splátkového kalendáře a s podpisem dodatku
o uznání dluhu uživatelem nebytových
prostor v Přemyslovské ulici čp. 1189.

Očkování seniorů

Radní V. Drdová a pan starosta Jakob informovali o pomoci města Roztoky seniorům při zajištění očkování proti covidu-19.
Rada ocenila práci všech, kteří se i o víkendových dnech zapojili do organizování
a pomoci seniorním spoluobčanům
Radní vzali na vědomí zápis z jednání
školské komise a souhlasili s posunutím
realizace průzkumu mezi žáky, rodiči a zaměstnanci školy na školní rok 2021/22.
V bloku sociální komise radní souhlasili
s podporou celostátní Linky bezpečí pětitisícovou částkou z městského rozpočtu
a s výplatou dávek na podporu bydlení.

Nový předseda redakční
rady Odrazu
Novým šéfem redakční rady jmenovali
radní po odstoupivší Evě Frindtové novináře Václava Dolejšího.

Místostarosta Zdeněk Richter, nový velitel
městské policie, podal informaci o činnosti MP za poslední dva měsíce.
Přítomní schválili materiál radního
M. Štiftera a souhlasili s umístěním stacionárního zdroje pro zjišťování znečištění
ovzduší v areálu VUAB.

Možnost přidání
svozu odpadu
Rada uložila odboru životního prostředí,
aby prověřil možnost navýšení četnosti
svozu biodopadu (jde o přidání jednoho,
březnového termínu). Děje se tak na podnět spoluobčanů.
Starosta dále informoval radní o daňových příjmech v prosinci roku 2020 a souhlasu se dočkal i jím předložený materiál
stran uzavření dodatku k nájemní smlouvě 730033 s cílem vybudování nového
vjezdu a provozování zahrady na pozemku 2752 v k. ú. Žalov.
Rada vzala na vědomí informaci odboru
správy města o tom, že obec Statenice, žádající o navýšení kapacity ČOV, neposkytla
požadované informace. Rada nemohla
v této věci vydat stanovisko a má věc
za uzavřenou.
l

Tomáš Novotný
místostarosta

Druhá lednová schůze městské rady se konala před zastupitelstvem
Březnový svoz popelnic navíc

Rada měla na programu přidání jednoho
svozu biopopelnic v březnu 2021 (radní
vyhověli žádosti občanů a uložili příslušnému odboru objednat navíc jeden březnový
svoz, ten proběhne ve dvou svozových
dnech – 16. a 23. března). Zabývali se také
žádostí sdružení Roztoč, které požádalo
o snížení nájemného v městských objektech z důvodu covidových opatření.

ÚNOR 2021

Náměty pro Správu železnic

Rada žádosti vyhověla, stejně jako souhlasila se zněním dopisu Správě železnic. Dopis
obsahoval výčet námětů a požadavků, které
jsme za město podali ve shodě s orgány památkové péče a od kterých si slibujeme citlivou opravu nádraží, doplnění některých
chybějících prvků původního interiéru, případně návrat k původní barevnosti budovy
při dokončení oprav nádraží v roce 2022.

Radní měli na programu také bezplatnou
výpůjčku pozemku č. 30/43 (parkoviště
u vstupu do penicilinky), kde vznikla díky
pochopení vedení VUAB náhradní možnost parkování za prostor u nádraží.
Rada města rovněž uložila odboru správy
města prověřit možnost instalace kamery
v lokalitě Na Panenské poblíž kontejnerů. l
Tomáš Novotný

místostarosta
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Zástupci Roztok, Horoměřic, Úholiček a Únětic se
na hejtmanství zajímali o nápravu okolních silnic
Dne 1. února se konalo na hejtmanství Středočeského kraje setkání zástupců
několika obcí s náměstkem hejtmanky M. Kupkou. Zúčastnili se ho dále
starostka Úholiček paní T. Kořínková, místostarostové Horoměřic a Únětic
pánové Král a Svoboda, náš starosta Jan Jakob a dva náměstkové Krajské
správy a údržby silnic.

Od jednání jsem si coby jeho iniciátor sliboval, že upozorníme druhého muže kraje,
majícího v gesci dopravu, na tristní stav
silnic v našem mikroregionu, zástupci
okolních obcí měli identický zájem. Náměstek Kupka přizval k jednání též vysoce
postavené krajské úředníky z Krajské správy a údržby silnic.
Schůzka se dotkla samozřejmě průtahu
naší obcí, silnice v majetku kraje. Průtah je
údajně těsně před vydáním územního rozhodnutí, ale realizaci náměstek i zástupci
správy silnic odhadují v horizontu přibližně tří let. Mnoho měsíců bude trvat jen vyřizování všech možných povolení.
Nemilou sprchou pro nás Roztocké bylo
sdělení zástupců Krajské správy silnic, že
v jejich letošním rozpočtu se nepočítá
s dokončením asfaltového koberce v úseku

Lidická – U Školky. Spolu se starostou jsme
se proti nedodržení slibu ohradili (byl vloni učiněn opakovaně a svatosvatě, dokončení povrchu komunikace po ukončení
výstavby žalovské základní školy má logiku). Pan náměstek přislíbil, že se zasadí,
aby byl slib daný v loňském roce naplněn.
Postup krajské správy silnic nechápu, on se
ani chápat ale nedá: v září, říjnu a listopadu
při mnoha návštěvách přímo v Roztokách
pracovníci krajské správy dokončení opakovaně a před svědky slibovali. Bral jsem
to jako ujednanou a logickou věc.
Horoměřický místostarosta se věnoval
stavu komunikace v Horoměřicích, mimo
jiné i nebezpečným krajnicím silnice spojující křižovatku u akcízu („kulaťák“ u letiště se sochou sv. Václava). Náměstek Kupka v této věci reagoval zdrženlivě,

s rozsáhlejšími opravami nesouhlasil.
V plánu je podle jeho informace kompletní
rekonstrukce silnice, ovšem až za několik
let. Zájmem Únětic bylo vylepšení bezpečnosti pro pěší při průchodu obcí.
Naléhavě jsme – všichni přítomní zástupci obcí – apelovali na vylepšení křižovatky u váhy mezi Roztoky a Úholičkami.
Jednak by měla být od jara či léta letošního
roku konečně lépe označena (na náš písemný popud po tragické nehodě to již
před více než půlrokem přislíbila krajská
správa silnic, šetření provedla i Policie
ČR). Zde jsme nalezli pochopení, krajští
představitelé slíbili zadat audit rizik této
křižovatky a věcí se zabývat.
Ne ve všem jsme při jednání nalezli shodu. Řada věcí bude dlouho trvat už ze své
povahy. Nicméně jsem alespoň trochu
v dobré víře, že jsme znovu a velmi naléhavě připomněli letitý a krajskými reprezentacemi opomíjený tristní stav silnic v této
části Středočeského kraje. V příslib daný
stran dokončení asfaltového koberce náměstkem hejtmanky chci věřit, věc rozhodně nenechám usnout - jaký bude výsledek, ale nyní neodhadnu.


l

Tomáš Novotný
místostarosta

Roztoky a očkování seniorů 80+
V minulém čísle Odrazu jsme krátce informovali o tom, jak se nám podařilo zaregistrovat cca 200 našich seniorů 80+ na očkování proti covidu-19. Smekám před prací
našich úřednic, které přes velké nástrahy
systému zaregistrovaly všechny zájemce
a následně je také objednaly na termíny očkování. V praxi to znamenalo, že nejprve
osobně obešly seniory s nabídkou pomoci,
následně s každým osobně či s rodinnými
příslušníky komunikovaly telefonicky
ohledně potřebných údajů či domlouvání
vhodných termínů a očkovacích míst.
Mnohdy se snažily i řešit dopravu seniora
na dané místo, či naopak najít jiný vhodný
termín (např. pro manžele, aby nemuseli jet
na očkování každý v jiný den, a bohužel, ne
vždy se to podařilo). Každý zaregistrovaný
a objednaný senior opět dostal telefonicky
a následně osobně či do schránky vytištěné
pokyny s termíny očkování. Toto vše fungovalo a funguje ještě ve spolupráci s členkami
SPCCH, které své členy telefonicky informují a také povzbuzují, aby se nezalekli každodenních dezinformačních zpráv z médií
a neztráceli naději a optimismus a také aby
na své termíny očkování nezapomněli.
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Hledali jsme možnosti, jak zajistit očkování pro naše seniory u nás v Roztokách. Pan
starosta Jan Jakob oslovil jménem vedení
města ředitelství ÚVN a požádal o pomoc
při řešení očkování v místě bydliště alespoň
pro naše imobilní občany. Od ÚVN nám
byl přislíben mobilní očkovací tým. Naše
pracovnice připravily seznam těchto imobilních občanů a čekali jsme už jen na určení termínu, kdy tým vyjede do Roztok.
Nakonec ze dne na den, z nařízení vlády,
byly veškeré výjezdní akce mobilních týmů
zakázány. Začínáme tedy znovu. Imobilní
občany obvoláváme, zajišťujeme termíny,
řešíme jejich dopravu, která u takovýchto
osob není vždy jednoduchá. V součinnosti
se zdravotníky ÚVN se snažíme zajistit
nejlepší servis, jaký jen půjde.
Práce neustává a nový systém registrování
a objednávání tuto práci ještě více zkomplikoval, nové PIN kódy a ještě větší zmatek.
Nedostatek vakcín potvrdila i nemocnice
v Motole a začala nám rušit již objednané
termíny našich seniorů. Vzhledem k tomu,
že ze strany nemocnice dostaneme pouze
avízo termínu, který byl zrušen, musíme
v našem seznamu cca 200 lidí dohledat,

o kterého seniora se jedná. Čekáme na telefonech, vyhledáváme seniory, kterým byly
termíny zrušeny, abychom je opět objednávali. Volné termíny musíme neustále hlídat.
Moc děkuji všem, kteří se této akci věnují
naplno a neřeší, jestli je ráno nebo večer,
všední den nebo neděle. Trpělivě seniorům
někdy i opakovaně vše vysvětlují a snaží se
najít cestu, jak pomoci všem. O to víc je
smutné a zarážející, že v době, kdy opravdu řešíme lidské životy a krizové situace,
v zastupitelstvu města jsem nucena válčit
s některými opozičními zastupitelkami
na téma, že ještě nemáme zpracován plán
prevence kriminality mládeže. Doba covidová nás prý neomlouvá. Asi máme rozdílné priority. Na plánu prevence kriminality
mládeže pracujeme a do termínu určeného
zastupitelstvem bude zpracován. Ale
v době, kdy kolem nás umírají lidé, má u mě
krizová situace jednoznačnou přednost.  l
Vladimíra Drdová
radní pro školství
a sociální věci

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

INFORMACE Z RADNICE

Harmonogram mobilních sběrů komunálních odpadů v roce 2021
Svoz objemného a nebezpečného odpadu
bude proveden ve dnech 17. 4. a 9. 10.
2021.
Svoz kompostovatelného odpadu bude
proveden ve dnech 6. 3., 20. 3., 3. 4., 24. 4.,
15. 5., 29. 5., 12. 6., 26. 6., 17. 7., 7. 8., 28. 8.,
11. 9., 2. 10., 16. 10., 6. 11. a 20. 11. 2021.
Svoz železného šrotu proběhne v termínech:
n Sběrná oblast č. 1: 12. 4. a 6. 9. 2021
n Sběrná oblast č. 2: 19. 4. a 13. 9. 2021
Ke shromažďování kovu (železného šrotu) lze využít chodník před nemovitostí, ze
které kov pochází, a to nejdéle 1 den před
vyhlášeným sběrným dnem.
Do sběrné oblasti č. 1 pro sběr kovu (železného šrotu) patří oblast od Hálkovy ulice východně, tj. převážná část katastrálního území Roztoky.
Do sběrné oblasti č. 2 pro sběr kovu (železného šrotu) patří oblast od Hálkovy ulice západně, tj. celé katastrální území Žalov
a nejzápadnější část k. ú. Roztoky.
Stanovené zastávky pro 
mobilní sběry komunálních 
odpadů s časy
1 Žalov
8.00–8.35 hod.
2 Ul. U Školky – rozcestí na Žalov
8.40–9.00 hod.

3 Na Hurťáku – u trafostanice
ve Smetanově ulici
9.05–9.40 hod.
4 U Rybníčku – v ul. Smetanova
9.45–10.20 hod.
5 Stanoviště kontejnerů
u čp. 1036 na Lidické ulici
10.25–11.00 hod.
6 Ul. Nad Vinicemi
11.05–11.40 hod.
7 Před sokolovnou
11.45–12.20 hod.
8 „Pepko“ – čp. 1379 v Havlíčkově ulici
12.25–13.00 hod.
9 Ul. Obránců míru – u paneláků
13.05–13.40 hod.
10 Ul. Třebízského – u garáží
13.45–14.20 hod.
11 Nad Čakovem – u ZUŠ
14.25–15.00 hod.
12 Na parkovišti před VÚAB
15.05–15.15 hod.
13 U parkoviště „Koruna“
15.20–15.35 hod.
14 Bytové domy Solníky I
15.40–15.55 hod.
15 Na Panenské I – u vjezdu do areálu
16.00–16.15 hod.
16 Na Panenské II
16.20–16.35 hod.
17 Jantarová
16.40–16.55 hod.
18 Ul. Lederova
17.00–17.15 hod.

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

listopad–březen
09.00–11.00 hod.
10.00–11.00 hod.
09.00–11.00 hod.
10.00–11.00 hod.
10.00–11.00 hod.
08.00–13.00 hod.
zavřeno

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

a
a
a
a
a

13.00–17.00
14.00–15.00
13.00–19.00
14.00–15.00
14.00–15.00

V roce 2021 bude svážen bioodpad
z biopopelnic v období duben až
listopad vždy v úterý ve14denním
intervalu. Město je rozděleno do dvou
svozových oblastí, svoz bude probíhat
již od 6 hodin ráno.
Sudé týdny (úterý)
První svoz se uskuteční v 11. týdnu
16. 3. 2021, poslední svoz ve 47. týdnu
23. 11. 2021.
Svoz proběhne v ulicích: Alšova,
Bezručova, Borkovského, Bořivojova,
Bronzová, Burgerova, Čechova, Hálkova, Havlíčkova (část od Masarykovy
k Zaorálkově), Hlouchova, Horova,
Husova, Husovo nám., Chalúpeckého,
Chelčického, Jantarová, Jeronýmova,
Jiráskova, K Nádraží, Ke Kocandě,
Komenského, Krásného, Krátká,
Krolmusova, Kuželova, Lederova,
Legií, Levohradecká, Levohradecké
náměstí, Libušina, Lidická, Máchova,
Mühlbergerova, Najdrova, Na Panenské, Na Pískách, Na Pomezí, Na Sekeře,
Na Valech, Nad Vinicemi, Nerudova,
Obránců míru (část od Masarykovy
po Lidickou), Opletalova, Pilařova, Pod
Koláčovem, Pod Řivnáčem, Pod Vodojemem, Plzeňská, Potoky, Přemyslovská,
Příčná, Přílepská, Řadová, Řachova,
Sedláčkova, Smetanova, Souběžná,
Sportovní, Sv. Ludmily, Svobody, Šebkova, Třešňovka, Tyršovo nám., U Háje,
U Hřiště, U Školky, U Zastávky, Václava
Havla, V Chatách, V Úvoze, Václavská,
Vančurova, Veselého, Vidimova, Vlháčkova, Vraštilova, Vrchlického, Wolkerova, Za Cihelnou, Zahradní, Zaorálkova,
Zeyerova, Zvoncová, Železná, Žižkova.
Liché týdny (úterý)
První svoz se uskuteční v 12. týdnu
23. 3. 2021, poslední svoz ve 48. týdnu
30. 11. 2021.
Svoz proběhne v ulicích: 17. listopadu,
B. M. Eliášové, Bělina, Bernáškova,
Bráfova, Braunerova, Čakov, Čapkova,
Čáslavského, Dobrovolného, Dobrovského, Felklova, Haškova, Havlíčkova
(část od Masarykovy ke škole), Jana
Palacha, Jungmannova, Kostelní,
Kroupka, Masarykova, Mjr. Kašlíka,
MUDr. Tichého, Na Háji, Na Vyhlídce,
Nad Čakovem, Nad Vltavou, Nádražní,
nám. Jana Procházky, nám. 5. května,
Obránců míru (část od Masarykovy
po Spěšného), Olbrachtova, Palackého,
Plavidlo, Plk. Poláčka, Poděbradova,
Puchmajerova, Riegrova, Rýznerova,
Seržanta Hniličky, Spěšného, Svojsíkovy sady, Šafaříkova, Šaldova, Školní
nám., Tiché údolí, Třebízského, Únětická, Vltavská, Vošahlíkova, V Solníkách,
Za Potokem, Zámek, Žirovnického.

Provozní doba sběrného dvora:
duben–říjen
09.00–11.00
10.00–11.00
09.00–11.00
10.00–11.00
10.00–11.00
08.00–13.00
zavřeno

Svoz biopopelnic v roce 2021

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

a 13.00–16.00 hod.
a 14.00–15.00 hod.
a 13.00–17.00 hod.
a 14.00–15.00 hod.
a 14.00–15.00 hod.
(každá 1. a 3. sobota v měsíci)

I v letošním roce lze využít k likvidaci
bioodpadu i sběrný dvůr nebo sobotní
mobilní svozy bioodpadu.
Ukládání biologicky rozložitelného odpadu do nádob na směsný komunální
odpad odporuje zákonu o odpadech
i městské vyhlášce, proto popelnice
s takovým obsahem nebude vyvezena.


Sběrný dvůr není otevřen ve dnech státních svátků. 

ÚNOR 2021

l

l

Odbor životního prostředí MÚ Roztoky
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Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské
policie Roztoky, a to za období od 7. 1 do 3. 2. 2021:
n 7. 1. v nočních hodinách cestou PČR
oznámeno, že v kolejišti v prostoru železniční stanice sedí na kolejích neznámá
osoba – na místě zjištěna mladá žena, tato
vyvedena hlídkou z kolejiště, jako důvod
svého jednání uvedla, že se pohádala
s matkou, na místo též hlídka PČR Libčice, jež si převzala osobu k zadokumentování celé události, pokus o sebevraždu se
nepodařilo policistům prokázat, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a)
z. č. 266/1994 Sb., o drahách, a dále porušení vládního nařízení zákazu vycházení
po 21. hodině;
n 8. 1. oznámeno poškození pneumatiky
vozidla tov. zn. VW Tuareg, zaparkovaného u křižovatky ulic Obránců míru a Braunerova – zadokumentováno, kvalifikováno
a šetřeno jako podezření z přestupku proti
majetku;
n 8. 1. ve večerních hodinách oznámena
krádež zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí – podezřelá osoba v prostoru
prodejny vyndala zboží z regálu, toto zboží si schovala pod bundu a prošla přes pokladny, aniž by zboží zaplatila, ke krádeži
se doznala, odcizené zboží bylo vráceno
na prodejnu, kvalifikováno a šetřeno jako
podezření z přestupku proti majetku, přestupek vyřešen s přestupcem uložením
blokové pokuty v příkazním řízení
na místě;
n 10. 1. oznámen volně pobíhající pes
v ulici Tiché údolí – proveden odchyt psa,
pes umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, následujícího dne zjištěna majitelka,
majitelce pes v pořádku předán, přestupek
vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě;
n 11. 1. ve schránce důvěry MP Roztoky
nalezena Lítačka – uložena na MP Roztoky
jako nález, zasláno vydavateli Lítačky, firmě ICT;
n 12. 1. oznámeno odcizení 2 horských kol
z pozemku domu v ulici Třebízského –
vzhledem ke způsobené škodě předáno
PČR Libčice jako podezření z trestného
činu krádeže;
n 12. 1. oznámeno poškození oplocení
domu v ulici Na Vyhlídce – hlídka na místo, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku;
n 13. 1. ve večerních hodinách oznámen
nález peněženky s doklady a finanční hotovostí v ulici Obránců míru – nalezená
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peněženka s doklady a finanční hotovostí
uložena na MP Roztoky, v následujících
dnech předána majiteli, majitel by touto
cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci;
n 14. 1. oznámeno, že v obci Únětice v ulici
Za Humny se pohybují nezletilé osoby
po cizím pozemku – na místě se v době
příjezdu hlídky osoby již nenacházely,
na pozemku se nic neztratilo ani nebylo
nic poškozeno, zajištěn kamerový záznam
z bezpečnostní kamery od majitele pozemku, šetření k ustanovení nezletilých;
n 14. 1. v rámci hlídkové činnosti kontrolována v místě kontejnerového stanoviště
Na Sekeře v ulici Lidická osoba, která ukládala tříděný odpad (papír) mimo kontejnerové nádoby, přestupek vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení
na místě;
n 15. 1. v ranních hodinách v rámci hlídkové činnosti zjištěna na komunikaci ulice
Lidická přejetá uhynulá kočka – odstraněna z komunikace a předána MVDr. Šavrdovi k dalšímu opatření;
n 15. 1. oznámen nález trekingového jízdního kola zn. Rock Machine v ulici Tiché
údolí v místě u objektu bývalého hotelu
Maxmiliánka – nalezené kolo zajištěno,
převezeno na MP Roztoky, zveřejněno
na webových stránkách MP Roztoky, města Roztoky a Facebooku – skupina Roztoky, v následujících dnech zjištěn majitel,
majiteli nalezené jízdní kolo předáno, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci;
n 15. 1. oznámen nález mobilního telefonu
myPhone na Tyršově náměstí, který oznamovatel donesl na MP Roztoky – zjištěn
majitel tohoto mobilního telefonu, majiteli
nalezený telefon předán, majitel by touto
cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci;
n 16. 1. ve schránce důvěry MP Roztoky
nalezen občanský průkaz – zjištěn majitel,
nalezený občanský průkaz mu byl předán,
majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci;
n 16. 1. nález dětské sedačky na jízdní kolo
u vchodu do služebny MP Roztoky při návratu z hlídkové činnosti – zajištěno na MP
Roztoky jako nález, dětská sedačka pravděpodobně patří ke kolu zn. Rock Machine
nalezenému dne 15. 1., v následujících
dnech zjištěn majitel, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci;
n 18. 1. oznámen nález občanského průkazu v ulici Lidická v místě u Tesca, nalezený
OP uložen na MP Roztoky jako nález, vy-

rozumění majitelky cestou MP Praha 9,
majitelka by touto cestou chtěla poděkovat
poctivému nálezci;
n 18. 1. ve schránce důvěry MP Roztoky
nalezen mobilní telefon Xiaomi Redmi
s poškozeným předním sklem displeje –
nalezený MT uložen na MP Roztoky jako
nález, zjištěn majitel, kterému byl nalezený
telefon předán, majitel by touto cestou
chtěl poděkovat poctivému nálezci;
n 18. 1. oznámena uhynulá kočka na komunikaci ulice U Háje – hlídka na místo,
uhynulá kočka odstraněna z komunikace
a předána MVDr. Šavrdovi k dalšímu opatření;
n 20. 1. v rámci hlídkové činnosti zjištěna
dopravní nehoda dvou osobních vozidel
bez zranění na křižovatce ulic Přílepská
a Přemyslovská – zajištění místa dopravní
nehody, provedena orientační dechová
zkouška u jejích účastníků, na místo přivoláni policisté skupiny dopravních nehod,
kteří si nehodu na místě převzali;
n 20. 1. oznámeno cestou PČR, že v bytě
bytového domu na Tyršově náměstí je
podnapilá žena a je zde riziko, že se pokusí
sama poškodit, neboť v minulosti se již
chtěla pokusit o sebevraždu – osoba byla
zamčená v koupelně, po výzvě hlídky MP
Roztoky dveře otevřela, vizuální kontrolou
byly zjištěny mělké tržné rány v oblasti břicha způsobené nějakým ostrým předmětem, provedena orientační dechová zkouška s pozitivním výsledkem, zraněná osoba
převezena sanitním vozidlem do psychiatrické léčebny v Bohnicích, PČR předány
informace;
n 22. 1. oznámen nález bankovky na rohu
ulic 17. listopadu a Školní náměstí, kterou
oznamovatel donesl na MP Roztoky – zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky, města Roztoky a Facebooku – skupina Roztoky;
n 22. 1. oznámena žádost PČR Libčice
o asistenci RZS v rodinném domě v ulici
U Háje, kde se má osoba pokoušet o sebevraždu – výjezd na místo, zde již RZS, následně příjezd PČR, v domě zjištěna osoba
v silně podnapilém stavu (3,16 promile)
a pod vlivem návykových látek, která se
pokoušela o otravu léky, na místo přivolán
i lékař, který následně rozhodl o převozu
do FN Motol;
n 24. 1. ve večerních hodinách v rámci
hlídkové činnosti nalezena před prodejnou
Albert na Tyršově náměstí osoba povalující se na chodníku – osoba značně prochladlá a byl z ní cítit alkohol, osoba bez
zranění, vykázána z místa, odešla do místa
bydliště, přestupek proti veřejnému pořádku (veřejné pohoršení) vyřešen na místě
domluvou;
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n 25.

1. oznámeno odcizení plechové popelnice na směsný odpad před domem
v ulici Žirovnického – výjezd na místo,
provedeno místní pátrání po odcizené popelnici s negativním výsledkem, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku
proti majetku;
n 25. 1. oznámen nález klíčů od vozidla tov.
zn. Honda v ulici Zaorálkova, které oznamovatelka donesla na MP Roztoky – téhož
dne zjištěna majitelka, které byly nalezené
klíče předány, majitelka by touto cestou
chtěla poděkovat poctivému nálezci;
n 25. 1. v rámci hlídkové činnosti kontrolovány v prostoru altánu v ulici Havlíčkova
mladistvé osoby v rámci kontroly dodržování vládního nařízení, týkajícího se shlukování osob – zjištěna totožnost osob
a osoby vykázány z tohoto místa;
n 27. 1. oznámen pokus o odcizení katalyzátoru z vozidla tov. zn. Škoda Octavia, zaparkovaného před domem v ulici Riegrova, ke kterému došlo během dne 26. 1.
a kterého se dopustil dosud nezjištěný pachatel – kvalifikováno jako podezření z pokusu trestného činu krádeže, předáno PČR
Libčice;
n 27. 1. v rámci hlídkové činnosti nalezeny
v lese vedle komunikace tzv. Lukešák odložené věci (2 batohy s obsahem různých
věcí, skládací kočárek zn. Chicco apod.) –
zadokumentováno místo nálezu, nalezené
věci uloženy na MP Roztoky, zveřejněno
na webových stránkách MP Roztoky, města
Roztoky a Facebooku – skupina Roztoky;
n 28. 1. oznámeno ujetí od BČS MOL
v Přílepské ulici, kdy řidička vozidla tov.
zn. Renault po natankování paliva do svého vozidla odjela od BČS, aniž by uhradila
částku za natankované palivo – kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku
proti majetku, provedenou lustrací zjištěna
provozovatelka vozidla, tato vyrozuměna
a ještě téhož dne dlužnou částku na BČS
uhradila;
n 28. 1. oznámena krádež v prodejně Albert na Tyršově náměstí v Roztokách s tím,
že podezřelá osoba byla zadržena ochrankou prodejny – na místě zjištěno, že podezřelá osoba si v prostoru prodejny vzala
z regálu zboží a uložila si jej do batohu,
který měla u sebe, při placení na pokladně
toto zboží neuhradila, u východu z prodejny byla zadržena ochrankou prodejny,
ke krádeži se doznala, odcizené zboží vráceno na prodejnu, přestupek proti majetku
(krádež) vyřešen na místě uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě;
n 28. 1. oznámen nález mobilního telefonu
zn. Sony Xperia na lavičce v místě vedle
panelové cesty vedoucí na Holý vrch
(v místě za žalovskou vodárnou) – téhož
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dne zjištěn majitel a telefon mu byl předán,
majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci;
n 28. 1. ve večerních hodinách v rámci
hlídkové činnosti v ulici Masarykova kontrolovány dvě podezřelé osoby, které se pohybovaly kolem dlouhodobě odstaveného
vozidla tov. zn. Ford Escort – dalším šetřením zjištěno, že toto vozidlo je přizvednuto
heverem a pod vozidlem je pohozena aku
pila na železo, při ohledání zjištěno, že je
naříznuto výfukové potrubí v místě za katalyzátorem, na místo přivolána hlídka
PČR Libčice, která si podezřelé osoby převzala k zadokumentování pokusu krádeže;
n 29. 1. oznámeno, že v ulici Václava Havla
jsou poškozena dvířka elektrického rozvaděče u nezastavěného volně přístupného
pozemku – hlídka na místo, provedena fotodokumentace, otvor vzniklý poškozením
dvířek tohoto rozvaděče byl zapáskován
páskou „MP zákaz vstupu“, dle katastru
nemovitostí zjištěna majitelka tohoto pozemku, tato písemně vyzvána ke zjednání
nápravy;,
n 29. 1. v rámci hlídkové činnosti kontrolována v obci Únětice v ulici Rýznerova
v prodejně potravin skupina osob (dospělí
i nezletilí), které vcházely do prodejny
a neměly nasazené ochranné pomůcky, zakrývající dýchací cesty – osoby upozorněny na porušení vládního nařízení, zjednána náprava, roušky si nasadily, přestupek
vyřešen domluvou;
n 29. 1. ve schránce důvěry MP Roztoky
nalezena Lítačka – zjištěno bydliště majitele a nalezená Lítačka mu byla předána;
n 29. 1. alarm z jednoho z bytů DPS – hlídka na místo, na místě zjištěna seniorka,
která spadla na podlahu a nemohla se ze
země zvednout, osoba hlídkou zvednuta
a posazena do křesla, bez zranění, lékaře
seniorka nepožadovala;
n 30. 1. v rámci hlídkové činnosti kontrolována v místě kontejnerového stanoviště
Na Koruně osoba, která ukládala tříděný
odpad (papír) mimo kontejnerové nádoby
– přestupek vyřešen s přestupcem uložením blokové pokuty v příkazním řízení
na místě;
n 31. 1. v rámci hlídkové činnosti zjištěn tříděný odpad uložený mimo kontejnerové
nádoby v místě kontejnerového stanoviště
v ulici Obránců míru – zadokumentováno,
byl stažen kamerový záznam z této kamery
monitorující prostor, podezřelé osoby se
nepodařilo identifikovat, ale dle štítků s adresami na papírových krabicích byly osoby
uvedené na těchto štítcích (adresáti) vyzváni k podání vysvětlení, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti veřejnému pořádku;

n 31.

1. oznámen požár vozidla tov. zn. Renault Espace v ulici Bezručova – výjezd,
na místě hasičský záchranný sbor, který
provedl uhašení hořícího vozidla, na místo
hlídka PČR Libčice, která si událost převzala k zadokumentování, příčinou požáru
pravděpodobně technická závada;
n 31. 1. oznámena krádež zboží v prodejně
Rossmann v Lidické ulici s tím, že podezřelé osoby z místa utekly – provedeno
místní pátrání po podezřelých osobách dle
získaného popisu s negativním výsledkem,
kvalifikováno a šetřeno jako podezření
z přestupku proti majetku;
n 1. 2. oznámeno, že v serpentině v ulici
Lidická se na komunikaci nachází ztracená
tabulka registrační značky – hlídka na místo, nalezená tabulka odstraněna z komunikace, uložena na MP Roztoky jako nález,
provedenou lustrací zjištěn provozovatel
vozidla, tento vyrozuměn, následujícího
dne mu byla nalezená tabulka předána;
n 1. 2. v rámci hlídkové činnosti zjištěna
vytékající voda z prostoru novostavby rodinného domu v ulici Na Vyhlídce, voda
vytékala na komunikaci – zjištěn vlastník
této novostavby, tento vyrozuměn ke zjednání nápravy, uzavření přívodu vody;
n 2. 2. v rámci hlídkové činnosti zjištěna
vytékající voda z povrchu komunikace
na křižovatce ulic Obránců míru a 17. listopadu – oznámeno vedoucímu SVAKu
k jejich dalšímu opatření;
n 2. 2. oznámeno odcizení nafty z palivové
nádrže nakladače zaparkovaného na parkovišti u železniční stanice Roztoky – hlídka na místo, kvalifikováno a šetřeno jako
podezření z přestupku proti majetku;
n 2. 2. oznámeno odcizení mobilního telefonu Samsung v prostoru budovy Mateřské
školky Havlíčkova – předáno PČR Libčice
k jejich realizaci zadokumentování trestného činu krádeže.
Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky
můžete nalézt na webových stránkách MP
Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.
Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí,
obraťte se prosím buď osobní návštěvou,
nebo telefonicky na Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 974 866 400) nebo
na Městskou policii Roztoky (tel.
602 666 458, 730 511 988 nebo 220 910 468,
popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz).
Děkujeme předem za spolupráci.


l

Petr Vevera
ved. str. MP Roztoky
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INFORMACE Z RADNICE

Tajemník Městského úřadu Roztoky
vyhlašuje podle zákona č. 312/2002 Sb. výběrové řízení
na obsazení pracovního místa

vedoucí úředník – vedoucí odboru financí
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka
Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě která je cizím státním
občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá
jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností.
Další požadavky stanovené MU Roztoky:
minimálně úplné střední vzdělání ekonomického směru
orientace v právních předpisech v oblasti ekonomické a daňové správy, znalost účetnictví a rozpočtování veřejné správy,
orientace v evidenci majetku a znalost mzdové problematiky
■ praxe ve státní správě či samosprávě výhodou
■ zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oboru vítána
■ znalost práce na PC
■ řidičský průkaz sk. B
■ umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)
■ schopnost vedení kolektivu
■ ochota dále se vzdělávat, časová flexibilita, odolnost vůči stresu
■
■

Zájemce musí podat písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul zájemce,
b) datum a místo narození zájemce,
c) státní příslušnost zájemce,
d) místo trvalého pobytu zájemce,
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
f) datum a podpis zájemce.
(Vzor přihlášky je na www.roztoky.cz/nabidky-prace-mu)
K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující
bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným
prohlášením,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) čestné prohlášení a osvědčení podle zák. č. 457/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (netýká se uchazečů narozených
po 1. prosinci 1971).
Místo výkonu práce: Městský úřad Roztoky
Platové zařazení: platová třída 10 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Nástup: od 1. 4. 2021		
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Přihlášky musejí být doručeny do podatelny MÚ Roztoky nebo na adresu MÚ Roztoky, nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky
nejpozději do 12.00 hodin dne 5. března 2021, a to v zalepené obálce označené „VŘ – vedoucí OF – NEOTVÍRAT“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodu.


Mgr. Jaroslav Drda v. r.
tajemník MÚ
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INFORMACE Z RADNICE

Tajemník Městského úřadu Roztoky
vyhlašuje podle zákona č. 312/2002 Sb. výběrové řízení
na obsazení pracovního místa

hlavní účetní
Kvalifikační předpoklady:
■ minimálně

úplné střední vzdělání ekonomického směru
znalost a praxe podvojného účetnictví včetně účtování DPH
■ znalost problematiky DPH (účtování, kontrolní hlášení, sestavení měsíčních výkazů)
■ zpracování účetních závěrek a výkazů dle zákona o účetnictví (Fin 2-12, rozvaha, výkaz zisků a ztrát, přílohy) a odevzdání do CSÚIS
■ účtování o poskytnutých dotacích
■ provádění dokladových inventur
■ účast při přezkumu hospodaření obce
■ zpracování statistických výkazů
■ znalost zákona o účetnictví
■ znalost rozpočtové skladby výhodou
■ komplexní

Další požadavky stanovené MU Roztoky:
■ orientace v právních předpisech v oblasti ekonomické a daňové správy, znalost účetnictví a rozpočtování veřejné správy,
orientace v evidenci majetku a znalost mzdové problematiky
■ praxe ve státní správě či samosprávě výhodou
■ zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oboru vítána
■ znalost práce na PC
■ řidičský průkaz sk. B
■ umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)
■ schopnost vedení kolektivu
■ ochota dále se vzdělávat, časová flexibilita, odolnost vůči stresu

Zájemce musí podat písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul zájemce,
b) datum a místo narození zájemce,
c) státní příslušnost zájemce,
d) místo trvalého pobytu zájemce,
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
f) datum a podpis zájemce.
(Vzor přihlášky je na www.roztoky.cz/nabidky-prace-mu)
K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující
bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným
prohlášením,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Místo výkonu práce: Městský úřad Roztoky
Platové zařazení: platová třída 9 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Nástup: od 1. 4. 2021		
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Přihlášky musejí být doručeny do podatelny MÚ Roztoky nebo na adresu MÚ Roztoky, nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky
nejpozději do 12.00 hodin dne 5. března 2021, a to v zalepené obálce označené „VŘ – hlavní účetní – NEOTVÍRAT“.
Uchazeči, kteří splní podmínky výběrového řízení, budou pozváni k osobnímu pohovoru. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo
nevybrat žádného z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodu.
Mgr. Jaroslav Drda
tajemník MÚ
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téma měsíce

Legionáři z Roztok a Žalova
Před 100 lety, v květnu roku 1921, byla založena
Československá obec legionářská. Sdružovala veterány
Velké války, příslušníky čsl. zahraničního vojska, kteří
odmítli bojovat v rakouské uniformě a vstoupili do některé
z dohodových armád.
Zárodky čsl. legií vznikly hned po vypuknutí války z našich krajanů ve Francii (srpen 1914) a v Rusku (září 1914). V počáteční fázi války vstupovali Češi i do srbské
armády. Později byly tyto dobrovolnické
jednotky doplňovány o české a slovenské
zajatce a přeběhlíky z c. a k. rakouské armády.

Zoceleni v boji

Hlavní cílem Jednot Čsl. obce legionářské,
ale i dalších legionářských organizací, byla
sociální oblast, zejména podpora válečných vdov a sirotků. V průběhu dvacátých
let však získali s podporou T. G. Masaryka
a E. Beneše i velký politický vliv ve státě
a obcích. Podobně tomu bylo i v Roztokách. Jedním z roztockých radních po prvních volbách do obecního zastupitelstva

v roce 1919 byl i francouzský legionář
pplk. MUDr. Ludvík Fischer (od roku 1923
generál), významný účastník 1. (zahraničního) i 2. (domácího) čsl. odboje.
Na jaře roku 1939 byla Čsl. obec legionářská rozpuštěna, ale řada jejích členů se
ihned aktivně zapojila do odboje proti
okupační moci. Rozhodli se tak přesto, že
bývalí legionáři byli na „černé listině“ nacistické správy a pod stálým dohledem gestapa. Mnoho z nich za tuto odvahu zaplatilo životem.
Ani po válce je nečekalo šťastné období.
Čsl. obec legionářská byla sice obnovena,
byli do ní přijati i příslušníci 2. zahraničního
odboje, ale v červenci roku 1949 byla opět
zrušena a její členové začleněni do Svazu
protifašistických bojovníků, pod bedlivou
kuratelou KSČ. Mnozí byli dokonce v zin-

scenovaných procesech odsouzeni k dlouholetým trestům odnětí svobody.
Čsl. obec legionářská byla obnovena až
v roce 1991, kdy se stal jejím předsedou legendární generál Tomáš Sedláček, účastník
západního i východního odboje a v 50. letech politický vězeň.

Českoslovenští legionáři
v Roztokách
Jednota Čsl. obce legionářské byla na jaře
roku 1921 založena i v Roztokách u Prahy,
když teprve v listopadu 1920 připlula poslední evakuační loď s ruskými legionáři
do Terstu. Ve dvacátých letech stáli v jejím
čele kapitán ruských legií Bedřich Jauris
(předseda), další ruští legionáři Rudolf Jelínek (místopředseda) a Josef Fafek (jednatel).
Bývalí legionáři získali ve dvacátých letech v Roztokách rozhodující politickou
moc. Bedřich Jauris byl starostou městyse
v letech 1923–28, Josef Fafek 1928–30.
I další legionáři byli členy městského za-

Tablo Čsl. Obce legionářské v Roztokách z roku 1928. Předseda B. Jauris je uprostřed na větší fotografii. Fotoarchiv Středočeského muzea v Roztokách u Prahy. Diplom B. Jaurise
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stupitelstva. Příslušník ruských legií Augustin Jelínek byl ve třicátých letech ředitelem základní školy v Roztokách a jeho
bratr Rudolf městským strážníkem. Bývalí
legionáři významně přispěli k získání pozemku pro výstavbu nové školy v Roztokách počátkem 30. let 20. století.
V Žalově byla situace poněkud jiná, protože tam získali rozhodující pozice po volbách v roce 1920 sociální demokraté a posléze i komunisté, někteří z nich bývalí
ruští legionáři.
Dlouholetý žalovský starosta Václav
Burger ale v legiích nesloužil.

Zvláštnosti legionářské 
tradice
Je bezpochyby unikátní, že ulice Legií
(z Tyršova náměstí na Vrška) přežila
v Roztokách celé období totality až
do dnešních časů. Byla přejmenována
Masarykova ulice, náměstí E. Beneše
i Kostelní náměstí, ale pojmenování ulice
Legií zůstalo. Zvláštní je i to, že pomník
padlým na Školním náměstí v Roztokách
(z dílny Karla Pokorného) má podobu
vojáka v uniformě francouzského legionáře. Pokud je možné se spolehnout
na archivní záznamy, nikdo z roztockých
ani žalovských legionářů v boji nepadl,
navíc ve francouzských legiích sloužili
jen tři občané těchto dvou obcí. Všichni
padlí vojíni z našeho města zemřeli v uniformě rakousko-uherské monarchie. To
ale nebylo v době vzniku pomníku (rok
1925) politicky korektní, neboť tito veteráni nesli neoprávněně cejch těch, kteří
bojovali „na špatné straně“. Statistika
uvádí, že legionáři tvořili jen 4 procenta
padlých mužů v 1. světové válce z českých zemích.
Odstup sta let od Velké války nám dnes
již umožňuje nahlížet na tuto otázku bez

ideologických brýlí. Například přijmout
fakt, že ruské samoděržaví (i následná
bolševická diktatura) byly ještě prohnilejší
než státní režim v rakouském Předlitavsku.

Legie a vznik republiky

Pozoruhodný příběh zahraničních legií
se stal nosnou ideou nového československého státu. Výročí památné bitvy
u Zborova (2. července 1917) bylo
za první republiky státním svátkem. Je
bezpochyby paradoxní, že československé legie existovaly dříve než samostatná republika. Lze považovat za pravděpodobné, že nebýt úspěšného bojového
vystoupení československého zahraničního vojska, nevznikl by ani samostatný
československý stát. Tato vojenská zahraniční akce měla velký význam politický a byla mistrně využita T. G. Masarykem, E. Benešem i M. R. Štefánikem.
Měla ovšem i významný smysl vojenský
a strategický, zejména angažmá našich
„dobrovolců“ na Rusi, kteří zabránili
návratu desítek tisíc německých a maďarských zajatců na západní frontu. To
mohlo být pro výsledek bojů na západní frontě rozhodující, protože v roce
1918 byly již lidské zdroje na obou stranách konfliktu do značné míry vyčerpané. Když totiž po bolševické revoluci
uzavřel v březnu 1918 V. I. Lenin potupný separátní mír s Německem
(s tímto posláním se zřejmě vrátil ze
švýcarského exilu do vlasti), nic nebránilo tomu, aby pluky zajatých Němců
byly z východu poslány na západní bojové pozice. Evakuační trasy však blokovaly československé legie. K posílení
francouzské fronty našimi ruskými
družiníky, o což usiloval T. G. Masaryk,
však již z důvodů občanské války v Rusku nedošlo.

Češi proti Čechům,
nejen u Zborova
Spočítat přesný počet československých
legionářů z Roztok a Žalova je úkol velmi
nesnadný. Problém je zejména s jejich domovskou příslušností. Nebylo neobvyklé,
že lidé žili v jiné obci, než kde byli úředně
hlášeni, a také po skončení války došlo
k velkému stěhování v rámci republiky.
Tak i mnozí významní představitelé Čsl.
obce legionářské v Roztokách, jako např.
B. Jauris, J. Hejl, Fr. Fyman a další, se
do Roztok přistěhovali až ve dvacátých,
nebo dokonce třicátých letech. Můj soupis
tedy zahrnuje všechny, kteří bojovali v zahraničním vojsku v letech 1914–1920 a jejichž život je nějak spojen s naším městem. V drtivé většině převažují „ruští“
legionáři, početně dále následují italští,
posléze tři francouzští a jeden srbský.
S bydlištěm v Roztokách eviduji celkem
61 legionářů, žalovských pak 12. K tomu
dodávám, že padlých c. a k. vojínů bylo jen
ze Žalova 17.
Porovnání seznamů padlých a legionářů přináší zajímavá a bolestná zjištění. Například Václav Keller ze Žalova
padl jako „Rakušák“, zatímco jeho bratr
Josef Keller bojoval v italských legiích.
Podobně bratr padlého Františka Zrcka
Josef bojoval v legiích na ruské frontě.
Antonín Kužel, příslušník ruských legií,
byl synem žalovského starosty z období
1. světové války Bohumila Kužela,
o němž není známo, že by nebyl loajální
k monarchii. Zemřel v roce 1926 jako
l
vážený občan Žalova.
Stanislav Boloňský

Legionáři a časopis V boj
Po násilném obsazení českých zemí v březnu 1939 vznikla
řada odbojových skupin: Obrana národa, Politické ústředí,
Petiční výbor Věrni zůstaneme nebo Ústřední výbor
domácího odboje. Mezi nimi zaujal významné postavení
časopis V boj. Ve všech těchto skupinách hráli významnou
úlohu bývalí legionáři – mezi nimi i roztočtí občané Jan
Hejl a Karel Lukeš, kteří se podíleli právě na vydávání
zmiňovaného časopisu.
Po příjezdu německé armády do Prahy se
16. března sešla v Památníku odboje na Vítkově skupina vlastenců. Rozhodli se, že bu-
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dou vydávat časopis s protiněmeckým obsahem. Nezávisle na této skutečnosti byla
o den dříve v bytě legionáře Josefa Škaldy

v Budečské ulici na Královských Vinohradech založena skupina Družstvo v prvním
sledu. V bytě byla složena slavnostní přísaha za znovuobnovení republiky. Mimo jiné
ji složil i Karel Lukeš, který během protektorátu obýval byt ve vile čp. 118 v Tichém
údolí.
Název V boj vymyslel pro časopis Josef
Sejkora. V dubnu 1939 bylo vytištěno první
číslo. Do ilegální práce se zapojil grafik Vojtěch Preissig, který přispíval do jeho obsahu
svými kresbami. Z nepravidelného nákladu
se vydávání časopisu ustálilo na několik ➔
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set výtisků týdně. Časopis byl tištěn
také na jiných místech protektorátu.
Na jaře 1939 se výroba přesunula
do budovy vydavatelství Melantrich na Václavském náměstí. Nákladní automobil firmy vozil V boj
na pražská nádraží, odkud se
po železnici dostal do všech krajů
republiky i za její hranice. Zásluhou českých konfidentů mělo už
v listopadu 1939 gestapo podrobné
informace o jeho výrobě. Proto
byla výroba přesunuta z vydavatelství Melantrich do hotelu Zlatá
Husa.
Dne 10. listopadu 1939 byli před
pasáží Alfa zatčeni Josef Škalda, Josef Sejkora a Jaroslav Straširipka.
Odbojáře udal gestapu konfident
Kotrbatý. Ve stejný měsíc došlo
k druhé vlně zatýkání. Díky konfidentům se gestapu podařilo odhalit další síť distributorů. Přesto se
nepodařilo vydávání časopisu zastavit.
V rámci bezpečnostních opatření
byl časopis rozdělen na holešovickou a spořilovskou větev. Příslušníci
holešovické, tzv. vojenské části byli
většinou bývalí legionáři. Někteří
byli napojeni na Obranu národa – kapitán
Josef Sojka nebo spolupracovník legendárních Tří králů Rudolf Mareš. Dalšími členy
holešovické redakce byli legionáři Karel
Lukeš, Jan Sadílek, Ladislav Čížek a Jan
Hejl.
V období mezi listopadem 1939 a dubnem 1940 bylo vytištěno 44 čísel časopisu.
V Pštrossově ulici se v září 1940 při zatýkání otrávil spolupracovník Obrany národa
Josef Sojka.
V čele tzv. spořilovské části časopisu stál
malíř a grafik Vojtěch Preissig s dcerou Inkou. Inka Bernášková byla 26. srpna 1942
v Berlíně za tuto činnost popravena. Její
otec zemřel 11. června 1944 v koncentračním táboře Dachau. Do časopisu přispíval
svými články také František Kotrba. Po obklíčení gestapáky se v bezvýchodné situaci
zastřelil.
V boj ilustrovala Milada Marešová, malíř Emanuel Pryl, sochař Vlastimil Amort
nebo kreslíř populárních Rychlých šípů Jan
Fischer. Pryl a Amort byli ruští legionáři.
Po těžkých ztrátách, které zasáhly český
odboj po příchodu zastupujícího říšského
protektora Heydricha do Prahy – podzim
1941, zastavuje koncem roku svoji odbojovou činnost i časopis V boj.
Do historie časopisu patří i několik zaměstnanců Petschkova paláce (sídla pražského gestapa), kteří spolupracovali s od-
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Pplk. Jan Hejl, policejní rada na Policejním presidiu
v Praze, 1947.

bojem. Někteří byli ve vysokých funkcích.
Zaměstnanec gestapa ředitel Čmolík získával cenné informace o agentech provokatérech a konfidentech gestapa. Získaný materiál předával vrchnímu tajemníkovi
zemského úřadu Gregorovi, který je předával majoru Hejlovi. V březnu 1940 získal
ředitel Čmolík informaci, že v hledáčku
gestapa se ocitli distributoři časopisu legionáři Ladislav Čížek a Karel Lukeš. Byli včas
varováni, unikli zatčení a podařilo se jim
uprchnout z protektorátu do zahraniční
armády.
Jaroslav Záluský, policista pražského oddělení gestapa, majícího v gesci komunistický odboj, a dozorce v Petschkově paláci,
byl vyzván svým přítelem Josefem Škaldou
ke spolupráci s odbojem. Překlady článků
pro časopis V boj z cizojazyčných tiskovin
připravoval pro Záluského major Jan Hejl,
který je doručoval Josefu Škaldovi. Zahraniční tiskoviny byly získávány především
z Německa a Spojených států. Přístup
k nim měli především Jan Hejl a Karel Lukeš, bývalí zaměstnanci cenzurního oddělení Policejního presidia v Praze. Těm byla
tato vysoce riskantní činnost umožněna
díky kontaktům ze zaměstnání, které si vytvořili ještě před okupační správou vynuceným odchodem do výslužby.

Nejsmutnější kapitolou v období
protektorátu byla spolupráce s nepřítelem, která byla stejně jako
v řadě dalších okupovaných zemí
(např. ve Francii) značná. Těžce zasáhla i časopis V boj. Jedním z nejodpornějších konfidentů gestapa
byl Rudolf Kotrbatý. Do služeb gestapa přešel už v roce 1939 jako placený agent. Důvěru u odbojářů si
získával svým věrohodným vystupováním a odkazem na svoji sokolskou a vlasteneckou minulost. Tímto způsobem si získal důvěru
redaktora Otakara Javůrka a pronikl do časopisu V boj. Udáním zavinil zatčení asi dvaceti lidí. Mnozí se
z německého vězení nebo koncentračních táborů už nevrátili. Díky
zradě Kotrbatého byly 10. listopadu
1939 zatčeny významné osobnosti
časopisu – Josef Škalda, Josef Sejkora a Jaroslav Straširipka. Josef
Škalda byl za tuto činnost popraven.
Na zatčení Škaldy se podílel
i konfident Jaroslav Nachtmann,
který měl na svědomí stovky českých vlastenců. Josef Sejkora odsouzený k doživotnímu vězení se
dožil konce války s těžce podlomeným
zdravím. Další konfident Oldřich Jenáček
si vytvořil síť udavačů, kteří sledovali podezřelé osoby. Prostřednictvím svých
agentů Zahradnického a Paši byl v září
1940 upozorněn, že je vydáván a rozšiřován časopis V boj. Tuto informaci předal
gestapu. Stejně odporně se zachoval
i František Eliášek, který udal deset českých vlastenců pro distribuci časopisu.
Německé vězení nepřežili Josef Havránek
a Josef Pracna. Díky těmto zrádcům byla
zatčena i dcera prof. Mareše Milada Marešová, která některá čísla časopisu ilustrovala. O distribuci informovali gestapo
také spolupracovníci Sicherheitsdienstu
manželé Bohumil a Marie Svobodovi
a Karel Arnošt. Ve vězení zemřel odbojář
Charvát, který byl udán za stejnou činnost.
Většina z těchto zavrženíhodných lidí
byla po válce souzena mimořádnými lidovými soudy, které po zásluze udělovaly odsouzeným nejvyšší tresty.


l

Alexander Hejl

Text vznikl zkrácením původního článku, který byl
uveřejněn v Legionářském směru č. 3 (2020).
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INFORMACE Z RADNICE

Město Roztoky vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa

strážník městské policie
Podmínky výběrového řízení:
Strážníkem se může stát osoba, která je státním občanem ČR, dosáhla věku 18 let a splňuje předpoklady pro výkon funkce
strážníka podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOP“).
Další požadavky stanovené pro uchazeče
■ středoškolské

vzdělání zakončené maturitní zkouškou
spolehlivost a zdravotní způsobilost (dle § 4a, 4b, a 4c ZOP)
■ dobrá fyzická a psychická kondice
■ aktivní a samostatný přístup k práci, dobré komunikativní vlastnosti
■ řidičský průkaz skupiny B
■ znalost práce na PC
■ bezúhonnost,

Výhodou: platné osvědčení o splnění odborných předpokladů dle ZOP, zbrojní průkaz, bydliště ve městě Roztoky či blízkém
okolí z důvodu dosažitelnosti, znalost anglického nebo německého jazyka, praxe.
Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
■ jméno,

příjmení, titul
a místo narození
■ státní příslušnost
■ místo trvalého pobytu a telefonní kontakt
■ číslo občanského průkazu
■ datum a podpis
■ datum

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:
■ strukturovaný

životopis
z Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce
■ ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
■ čestné prohlášení dle § 4a) ZOP (bezúhonnost)
■ čestné prohlášení dle § 4b) ZOP (spolehlivost)
■ prohlášení o zdravotní způsobilosti dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 444/2008 Sb., uchazeče o zaměstnání strážníka čekatele
a strážníka obecní policie
■ výpis

Platové zařazení: V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. zákoník práce v platném znění a nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, do platové třídy 5 – 7.
Místo výkonu práce: v katastru města Roztoky

Přihlášky musejí být doručeny do podatelny městského úřadu nebo na adresu městského úřadu: Městský úřad Roztoky,
nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky, nejpozději do 5. 3. 2021 do 12.00 hod., v obálce označené „VŘ – strážník MP – neotvírat“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu zrušit a právo rozhodnout o tom, že z přihlášených
uchazečů (splňujících podmínky výběrového řízení) nebude na pozici strážníka nikdo vybrán.

Jan Jakob v. r.
starosta
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HISTORIE

Co nás čeká v roce 2021

kresba: Pavel Rak

Výročí roku – oprava a doplnění

Politická satira z dobového tisku.

Katastrofa
na dole Nelson
V lednovém čísle Odrazu
v článku Co nás čeká a nemine
(aneb výročí roku 2021) jsem se
dopustil nepřesnosti, kterou
bych rád napravil. Napsal jsem,
že důlní neštěstí na dole Dukla
v roce 1961, kde zahynulo
108 horníků, bylo největším
v našich zemích v období 20. století. Jak mi ale připomněla pozorná čtenářka paní Hosmanová, největší důlní katastrofou
minulého století byla ve skutečnosti exploze důlních plynů
a uhelného prachu na dole Nelson III 3. ledna 1934, při níž přišlo o život 144 horníků! Pomník
této tragédie naleznete nedaleko obce Osek u Duchcova.
Vůbec nejhorší důlní katastrofou v novodobých dějinách
českých zemí byl požár v dole
Marie v Březových Horách
u Příbrami 31. 5. 1892, kdy zde
zahynulo 319(!) horníků.

Rozpad Občanského
fóra před 30 lety
Výročím, které je vhodné si
(nejen před volbami) připomenout, je i 30. výročí rozštěpení
Občanského fóra, vítězného suveréna sametové revoluce,
k němuž došlo na mimořádném republikovém sněmu OF
23. února 1991. Šlo vlastně
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o pokračování revolučního
procesu, v němž se již od počátku začala názorově a programově diferencovat jednotlivá
křídla všeobjímajícího hnutí
s heslem „Strany jsou pro straníky, Občanské fórum je pro
všechny!“. Už nešlo o základní
demokratické principy, občanské svobody a zahraničněpolitickou orientaci státu, ale
o způsob a rychlost ekonomické transformace národního
hospodářství. Zatímco vznikající Občanská demokratická
strana, pravicově orientovaný
subjekt thatcherovského střihu
vedený Václavem Klausem,
prosazovala rychlou cestu
a „trh bez přívlastků“, názorově
pestré Občanské hnutí Jiřího
Dienstbiera doporučovalo postupný přechod od socialistické
ekonomiky k tržní, s důrazem
na ekologicky udržitelný rozvoj
a sociální smír.
Rozhodující ideový a mocenský střet pak byl završen
volbami do Federálního shromáždění a ČNR v červnu roku
1992, kdy na celé čáře zvítězila
ODS a OH naopak nepřekonalo 5procentní hranici pro vstup
do parlamentu. Tento nečekaný, ale jednoznačný volební výsledek pak předurčil politický
i ekonomický vývoj České republiky v celém následujícím
l
desetiletí. 
Stanislav Boloňský

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

ŽIVOT VE MĚSTĚ

Roztoči teče do bot
Potřebujeme vaši pomoc. Neříká se nám to úplně snadno,
ale je to tak.
Jedeme dále a snažíme se to ani v těchhle
podivných kovidočasech nevzdávat. Přes
podzimní bojovky (nebojte, zimní taky budou) a Svátek světla po Živé jesličky, Adventní kalendář a spoustu dalších drobných věcí, které se i přes nepřízeň času
podařilo ve smysluplné podobě vytvořit
a spolu sdílet, vyrážíme do nového pololetí. Čeká nás všechny hodně náročný čas,
kdy dopředu nevíme, kolikrát se v kroužcích společně sejdeme osobně a kolikrát se
nám kvůli vývoji situace změní typ výuky.
A je to opravdu náročné pro všechny. Lektory, koordinační tým, dospělé účastníky
i děti v kroužcích a jejich rodiče.
Současně nastává čas masopustu – a masopustní průvod, asi nejikoničtější akce
Roztoče a pro leckoho i Roztok, které se
každoročně účastní tisíce lidí včetně spousty mimoroztockých, letos není. A když se
tyhle věci sečtou, začíná nám tak trochu
přituhovat. A ne, mrazem to nebude.
Sdružení Roztoč není malé, má standardně cca 500 dětských i dospělých účastníků ve zhruba 30 kroužcích (letos je lidí
o něco méně, protože kovid). Stěží se vejde
do pěti ateliérů rozstrkaných všude možně
po Roztokách a do skladu v Praze. Kromě
pravidelných kroužků a kurzů slouží jako
platforma pro obrovské množství akcí,
od malinkých dílen, koncertů a výstav přes

každoroční zavedené akce až po Masopust,
který je náročností, počtem zapojených
lidí a velikostí unikátní. Roční náklady
na tohle vše se pohybují lehce přes 4 miliony Kč a z drtivé většiny (v roce 2019 ze ¾)
je pokrýváme z vlastních zdrojů – tedy
z kurzovného kroužků, vstupného na akce,
darů a členských poplatků. V menší míře
se na financování podílejí granty a dotace
– významnou podporu máme od města
Roztoky, MŠMT, Státního fondu kultury
a Středočeského kraje, menší od dalších.
Standardně to tvoří celek, který je náročný a vždycky trochu nejistý, ale současně jsme posledních pár let nemuseli
bojovat o existenci a dařilo se nám úsporně a efektivně fungovat a současně dělat
pěkné a smysluplné věci, které významně
tvoří dobrý občanský a kulturní život
v Roztokách. A bojíme se, že to tak dál nebude.
Roztočí kroužky běží, ale kvůli opatřením musíme učit méně, ne vše jde nahradit na dálku. A mnozí také při zápřahu,
který mají, prostě potřebují někde ubrat,
a tak si v tomto pololetí kroužek, nebo některý z kroužků, odpustí. Jak je to s akcemi, asi nemá smysl podrobně rozepisovat,
s některými dotacemi (MŠMT, kraj) je to
také poměrně nejisté a s pravidelnou podporou Letiště Václava Havla z pochopitelných důvodů také nemůžeme počítat..

V tuto chvíli se nám dostává spousty podpory – a děkujeme moc za ni. Děkujeme
městu za snížení nájemného, které ve dvou
ateliérech v jeho nájmu platíme, vyšli nám
vstříc i další pronajímatelé. Děkujeme
za stálou podporu dárců i těch, kdo činnost Roztoče podpořili nákupem na Vánočním knihkupectví či jinak. Děkujeme
dětem i dospělým v kroužcích – jsme si
vědomi toho, že někteří v kroužcích pokračují za těchto podmínek i proto, že jim
na Roztoči záleží a chtějí, abychom tu společně byli i nadále, a moc nás to těší. A jsme
vděční za každé slovo podpory, které nám
přijde.
Bohužel vidíme, že nám budou peníze
chybět, i když se snažíme škrtat, kde se dá.
Chceme pro vás fungovat dál – máme
spoustu krásných akcí, které jen čekají
na to, až se čas udobří, máme spoustu nápadů, které chceme realizovat, chceme pokračovat v práci s dětmi, mládeží i dospělými, která nám dává obrovský smysl.
Jestli si naší práce vážíte, podpořte nás,
teď je ten čas. Jestli pro vás Roztoč a to,
co dělá pro Roztoky, něco znamená, pomozte jej znovu roztočit. Na číslo účtu
2000577036/2010 (VS 77777) můžete přispět jakoukoli částkou. Rádi vám vystavíme potvrzení o daru. A budeme rádi, že
jste s námi, že vám naše práce dává smysl
a že díky vám tento čas přečkáme. Děkujeme! 
l
Za Sdružení Roztoč
Zuzana Šrůmová

Pomník Jana Palacha
Skromný, nenápadný, pomalu se pokrývající rzí, ve stínu
ořešáku a na začátku ulice, která nese stejné jméno,
vytvořený architektonickým ateliérem Šimoník vzdává
úctu dvacetiletému studentovi, který se před více než půl
stoletím, dne 16. ledna 1969, rozhodl vystoupit proti pasivitě
veřejnosti a potlačování národních svobod tím, že se v horní
části Václavského náměstí polil hořlavinou a zapálil.
Jen málokdo si umí představit odhodlání
a sílu, jež v sobě tento mladík objevil. Lidé,
kteří byli v blízkosti, se ho snažili zachránit. Házeli na něj své kabáty, aby plamen
uhasili. Následně byl sanitkou převezen
na oddělení popálenin Vinohradské nemocnice v Legerově ulici, kde mu lékaři už
jen mírnili utrpení tišícími léky, protože
věděli, že rozsáhlé zranění není slučitelné
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s dalším životem. Tři dny trvalo jeho utrpení. Když po třech dnech zemřel, museli
jeho tělo z pietních důvodů z nemocnice
odvézt tajně, před budovou totiž stále čekaly zástupy lidí. Jeho pohřeb se pak stal
celonárodní manifestací proti okupaci.
Určité oživení společnosti však nemělo
dlouhého trvání a nic na tom nezměnilo
ani následné sebeupálení studenta Střední

průmyslové školy v Šumperku Jana Zajíce
25. února 1969. Dubnovou smrt dělníka
a reformního komunistického funkcionáře
Evžena Plocka v Jihlavě se již před širší veřejností podařilo utajit. Mým záměrem
však není popisovat a rozvíjet události, které následovaly a které jsou všem dobře známé. Chci připomenout nedávné 52. výročí
šokujícího činu, který vstoupil do dějin našich i do dějin světových, a následnou reakci a pocty tomuto činu. Všechny listy
světa reagovaly na Palachovu smrt a většina jasně pojmenovala její motiv. Britský
deník The Times přinesl informaci o tom,
že československé úřady mají po smrti Jana
Palacha spoustu práce zvládat rozjitřené
emoce
společnosti.
Západoněmecký
Frankfurter Allgemeine Zeitung napsal:
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„... je jisté, že bylo dosaženo plánovaného
účinku. Všechny listy světa registrovaly
Palachovu sebevraždu.“ Zcela jedinečná je
reakce japonského listu Ashahišimbun,
ve které je Palach přirovnán k Janu Husovi,
který také zemřel v plamenech v boji
za pravdu.
Sebeupálení Jana Palacha nám připomínají pomníky, názvy ulic a náměstí po celém Česku a není jich málo ani v zahraničí.
Naše město se může pochlubit kromě pomníku také ulicí toho jména. V Praze si
na Jana Palacha můžeme vzpomenout
hned na několika místech. Pomník připomínající jeho úmrtí najdeme na budově
bývalé kliniky popálenin v Legerově uliciv
Praze, kde si můžeme připomenout i Josefa
Toufara. Pomník Jana Palacha spatříte
i v dlažbě před Národním muzeem a samozřejmě nesmíme zapomenout na náměstí Jana Palacha u Rudolfina. Od roku
1993 je na domě ve Všetatech, kde Palach
vyrůstal, pamětní deska a přeměnou původního vesnického domu rodiny Palachových vznikla nová expozice, která ukazuje dobu a čin Jana Palacha v kontextu
událostí 20. století. U domu samotného se
pak konávají pietní akce.

vedle náměstí věnovaného Janu Palachovi.
A to je teprve úžasné.
Úžasné je i to, že po více než padesáti
letech lidé nezapomněli. Dne 16. ledna přicházeli vzdát úctu na mnoha pietních místech a nezapomněli jsme ani my Roztočtí.
K našemu skromnému, tak trochu rezavému a stromem zastíněnému pomníčku přišli ti, co nezapomněli na temnou dobu sovětské okupace a hrdinský protestní čin
Jana Palacha. I zde se rozzářily svíčky doplněny květinami a zástupci našeho města
zavzpomínali za nás za všechny položením
kytice s trikolorou. NEZAPOMENEME.
Jan Palach: „Člověk se musí bránit proti
tomu zlu, na které právě stačí.“


A co ve světě? V hlavním městě Lucemburska najdeme náměstí Jana Palacha, ve Francii je zase ulice Rue Jan Palach ve městě
Couëron, tu samou ve stejné zemi najdeme
i ve městě Rennes. V britském Nantwichi
se můžeme projít po Jan Palach Avenue.
Co je ovšem pozoruhodné, je zaprášený
modrobílý nápis „Jan Palach Sud“ nad autobusovou zastávkou na Mauriciu, hned

l

Omluva: V minulém Odrazu jsem uvedla
nesprávnou webovou adresu nezávislého
uskupení Cesta pro město. Tady je ta správná: https://cestapromesto1.webnode.cz
Eva Sodomová
CESTA pro město

Václav Kapitán – 80 let
Jak možná někteří z vás víte, dne 27. 1. 2021 oslavil své
80. narozeniny Václav Kapitán, trenér a funkcionář
fotbalového oddílu SK Roztoky (dříve TJ Sokol Roztoky).

Václav Kapitán (v zadní řadě druhý zprava)

Václav začal svoji fotbalovou kariéru
v Úholičkách, kde se i narodil, následně
pokračoval v Roztokách a během vojenské
služby hrál za Železnou Rudu. Ve zdejším
armádním klubu se jakožto pravý záložník
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dokázal prosadit i v poměrně velké konkurenci, ale jeho další posun do vyšších ligových pater bohužel zbrzdilo vážné zranění
kolene. Ve svých 22 letech tak musel skončit s aktivním fotbalem.

Ke konci sedmdesátých let se v Roztokách
dostal k trénování mládežnických oddílů
a s menšími pauzami u této profese vydržel
až do nového milénia. S mládežnickými
týmy slavil nemálo úspěchů, osobně si nejvíce cení postupů do krajského přeboru
s žáky v roce 1987 a následně se stejnou
fotbalovou generací i v dorostu v roce
1991. Svoji trenérskou kariéru pak ukončil
v roce 2003, kdy vedl Á tým, ale zdravotní
problémy už mu nedovolily bohužel plnohodnotně pokračovat.
Na fotbal samozřejmě nezanevřel a jako
skalní fanoušek nevynechá snad jediný zápas Roztok doma i venku. A jak sám říká,
v Roztokách je velmi spokojen, nic mu tu
nechybí, snad jen kdyby se opět začaly hrát
i nižší soutěže. A osobním přáním je vidět
ještě Roztoky hrát 1. A třídu nebo krajský
přebor.
Jménem našeho oddílu bychom mu rádi
touto cestou poděkovali za jeho dlouholetou činnost a podporu klubu a zároveň popřáli vše nejlepší, hodně zdraví a ještě
mnoho příjemných chvilek strávených
l
na fotbale.
Ing. Tomáš Novotný
SK Roztoky
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Velikonoční (svatý) týden
V době, kdy čteme toto číslo časopisu Odraz, prožíváme postní dobu, období čtyřiceti dnů příprav na Velikonoce, a křesťané
po celém světě se chystají na největší (svou
duchovní hloubkou) svátek. Středem je
svatý týden velikonoční. Co ale tento pojem znamená? Velmi stručně psáno – člověk projde s Pánem Ježíšem cestu od Květné neděle až po nedělní vzkříšení
v Jeruzalémě. Dovolte, abych alespoň
na chvíli v tomto časopise byla vaší průvodkyní. Květná neděle je nazývána branou Velikonoc. Je poslední šestou postní
nedělí a zároveň prvním dnem velikonočního týdne. Ježíš vjel do Jeruzaléma za jásotu davů, vítali ho jako davidovského
krále. Na Zelený čtvrtek čteme v Bibli
o ustanovení svátosti Večeře Páně, kterou
si připomínáme každou neděli v bohoslužbě, co znamená chléb a víno pro křesťana – lámeme chléb a zvedáme kalich

spásy a radujeme se, že Kristus je s námi
v našem životě a je nám blízko. Během
Velkého pátku začíná soudní proces s Ježíšem, je vyslýchán před Annášem, Kaifášem, před židovskou veleradou, místodržitelem Pilátem, před králem Herodem
Antipou. Dav, který před pár dny volal:
„Hossana“ (Sláva), dnes volá: „Ukřižuj,
ukřižuj!“ Odvedli ho na Golgotu a kolem
třetí hodiny umírá. Nastalo ticho. Večer je
Ježíšovo tělo pohřbeno do hrobu ve skále.
Bílá sobota je neliturgickým dnem, je
možností zastavit se u Ježíšova hrobu, meditovat, prožít skutečnost smrti, beznaděje, opuštěnosti a prázdnoty života bez
Boha. Velikonoční vigilie je pak oslavou
svaté noci, oslavou světla a nového života,
který přichází se vzkříšením Pána Ježíše
Krista. Na Boží hod velikonoční zní radostné vyznání víry: „Pán Ježíš byl opravdu vzkříšen, radujme se!“ Křesťané si tak

Městská knihovna informuje

Nabízíme vám výběr z novinek zapsaných do fondu městské
knihovny během ledna 2021.
Beletrie

Detektivky

Evaristo, B., Dívka, žena, jiné
Forsyth, F., Liška
Kealey, I., Osvobození
Krajčo Babinská, K., Hvězdy na cestě
Moyes, J., Jako hvězdy v temné noci
Paris, B. A., Dilema
Taylor, P., Doktore, čas to zahojí!

Carter, C., Napsáno krví
Cook, R., Geneze
Gardner, L., Hledej mě
Motte, A., Jarní oběť
Ptáčková, J., Nahořklá vůně chmelu
Regan, L., Mizející dívky

Naučná

Ježková, V., Kvítka v bytě
Maršálek, J., Moderní česká cukrařina
Pospěchová, P., Outdoorová kuchařka
Walker, M., Proč spíme

Pro děti a mládež

Hunter, E., Kočičí válečníci: Rozbřesk
Pilkey, D., Dogman a superkotě
Stančík, P., Jezevec Chrujda dobývá vesmír;
Jezevec Chrujda zakládá pěvecký sbor netopýrů

Přejeme všem požehnané prožití letošní
postní doby a Velikonoc, pokoj a radost
z Kristovy blízkosti.


l

ThMgr. Jarmila Kučerová
vikářka vikariátu Praha-venkov
a farářka CČSH v Roztokách

Mgr. Kristýna Ptáčková
farářka CČSH v Roztokách a Hostivici

Stewnerová, T., Lili Větroplaška: Na vlky se
nesahá!
Kouzelné čtení

Léto
Lidové říkanky
My first english
Německý obrázkový slovník
Španělský obrázkový slovník
Nejnovější informace můžete zjistit na webu
knihovna.roztoky.cz a facebook.com/
MKRoztoky


l

Za městskou knihovnu

Gratulace k narozeninám

Řádková inzerce

U příležitosti jubilejních
30. narozenin vřele a s upřímnou úctou zdravíme Mgr. Olega Pavliva z Roztok u Prahy
a přejeme mu dlouhá léta
zdraví, štěstí a úspěchu. 
l

■ HODINOVÝ

Rodina, přátelé a příznivci
z Prahy a Roztok u Prahy
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každou neděli v roce připomínají Boží vykupitelské dílo, lámou chléb (symbol Kristova těla a oběti) a pijí víno (symbol Kristovy krve). Bez Velikonoc by byl náš život
prázdný, smutný. Kristus nás smířil s Bohem a dal našemu životu hodnotu a smysl.
Radujme se, že smrtí život nekončí, je jen
branou k věčnosti. Bůh je věrný, co slíbil,
splnil a plní.

Tereza Náhlovská

MANŽEL –
tel. 723 424 701

■ Koupím

pozemek v Roztokách ke stavbě RD nebo
pozemek s RD nebo byt.
Tel. 602 345 089


l
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Změna rozpočtových změn
Zákon č. 128/2000 Sb., tedy zákon o obcích, slouží s drobnými úpravami už
dvacet let a slouží dobře. Zákon o obcích dává samosprávě dost volnosti v tom,
jak si poměry uspořádat „po svém“. Určité kompetence rady a zastupitelstva
jsou stanoveny jednoznačně, ale poměrně široký okruh pravomocí může
zastupitelstvo delegovat na radu, případně na starostu tam, kde radu nemají.

Mezi tyto „přenositelné“ kompetence patří
provádění rozpočtových změn. Rada města
může podle zákona – bez jakékoli delegace
od zastupitelstva – provádět rozpočtové
změny nepřesahující závazné ukazatele
rozpočtu, tj. v našem případě (protože tak
podrobně rozpočet schvalujeme) paragrafy. K tomu jsme radu navíc před dvěma
roky pověřili, aby prováděla všechny rozpočtové změny na konci roku, tedy po posledním zasedání zastupitelstva. Vedl nás
k tomu pragmatický důvod. Na konci roku
se sejde ještě hodně faktur, doplatků a jiných plateb, které mohou způsobit, že závazné ukazatele rozpočtu přetečou – a to je
kontrolním orgánem považováno za porušení rozpočtové kázně a sankcionováno.
Rada má šanci tyto věci ještě koncem roku
změnami rozpočtu ošetřit a překročení paragrafů zabránit.
A nyní jsme dostali k projednání druhý
podnět. V návrhu usnesení bylo, abychom
radě města svěřili provádění všech rozpočtových změn do limitu 100 000 korun.
Je třeba předem říci, že to v rozporu se
zákonem není. Zákon o obcích, § 102,
odst. 2a) tuto možnost dává obecně, dokonce nestanoví ani žádný limit. Je to skutečně obrovská benevolence, kterou by
„mimořádně drzá vládní většina“ mohla
zneužít a vysoko postaveným limitem

v podstatě odstřihnout opozici od kontroly
rozpočtu.
V některých městech se to i částečně
děje. Například u našich sousedů v Kralupech nad Vltavou schvaluje rada města
i takřka milionové změny překračující závazné ukazatele rozpočtu. A to, i když Kralupy mají rozpočet zhruba dvakrát větší
než Roztoky, je už opravdu hodně. Naopak
ve Slaném i ty nejmenší změny rada postupuje ke konečnému schválení zastupitelstvu, jak tomu bylo (s výjimkou konce
roku) i u nás. Ale to je ona již zmíněná benevolence zákona.
Je taky třeba dodat, že návrh padl v nešťastnou dobu, protože se na lednovém zasedání zastupitelstva vyskytly pochybnosti,
zda na konci minulého roku rada města tu
první přenesenou rozpočtovou pravomoc
nezanedbala, a nebyly dost přesvědčivě vyvráceny.
Nicméně oba důvody, které předkladatelé uvedli, mají jistou logiku.
Prvním je úspora času a práce. Je fakt, že
významná část zastupitelstvem schvalovaných rozpočtových změn jsou malé částky.
Podle statistiky, kterou provedl tajemník úřadu, byla těch rozpočtových změn
do 100 000 korun v roce 2020 zhruba polovina z celkového počtu a ve většině případů jsme
o těch malých penězích ani nediskutovali.

Druhým argumentem bylo snížení počtu
případů, kdy je něco v dobré víře provedeno, někdy dokonce už i zaplaceno, a teprve
následně to „přikryjeme“ rozpočtovou
změnou. Těch případů by mělo být podle
navrhovatelů méně proto, že rada jedná
častěji než zastupitelstvo.
Nakonec 12 zastupitelů, ne výhradně koaličních, schválilo trochu mírnější limity,
100 000 v příjmech a 50 000 ve výdajích.
Hlasoval jsem proti tomuto návrhu. Jednak
proto, že kontrolu „přes prachy“ považuji
za tu nejúčinnější, kterou zastupitelstvo
nad radou má, a taky proto, že velkou většinu těch s křížkem po funuse schvalovaných rozpočtových změn lze ošetřit tím, že
příslušný správce rozpočtové kapitoly se
podívá, že mu docházejí peníze, a požádá
o změnu včas. A proti dodatečnému schválení opravdu nepředvídatelných výdajů,
jako byla třeba návštěva kardinála na Levém Hradci anebo havárie vody v suterénu
školy, by jistě ruku nezvedl ani právní purista.
Změna schvalování rozpočtových změn
je tedy schválena a uvidíme, jak se to
osvědčí. Nezatracoval bych to předem,
stejně jako nechci zatracovat tu skutečně
atypickou sestavu „čtyř neuvolněných“
v čele města. Jen musím kolegu Jandíka
a opoziční zástupce ve finančním výboru
požádat, aby ještě důkladněji pátrali v kolonkách rozpočtu a ozvali se, kdyby nějaký
l
paragraf začal nenápadně bobtnat. 
Jarda Huk

Roztoky s part time vedením
Možná jsem přehlédl, ale nikde jsem v minulém čísle Odrazu nenašel velké
představení nového místostarosty města Roztoky. Tak si dovolím krátký
komentář ke změnám ve vedení našeho města.

Pan starosta Jakob v posledních měsících
sbírá jeden politický úspěch za druhým.
Nejprve se v říjnu dostal do krajského zastupitelstva a stal se dokonce uvolněným
radním pro kulturu, památkovou péči
a cestovní ruch. A v lednu navíc nastoupil
do Poslanecké sněmovny místo Miroslava
Kalouska. K tomu ještě nějaká ta dozorčí
rada, parlamentní výbor a hlavně kampaň
do dalších voleb.
Již uvolněná funkce krajského radního
v prosinci vedla koalici a pana starostu
pravděpodobně k tomu, že se nechal roz-
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tockým zastupitelstvem naopak neuvolnit
za necelého půl platu. Nechci tady řešit
kumulování funkcí, protože to je bohužel
v politice běžná věc. I v ODS máme poměrně dost supermanů, kteří stíhají dva až
tři plné politické úvazky. Jde mi o to, že
snad poprvé nastala v Roztokách situace,
kdy naše město nemá ani jednoho politika, který by měl naše město jako hlavní
job a měl by tedy sedět většinu času
na radnici a být občanům k dispozici.
Dvojici stávajících místostarostů doplnil
ještě pan Richter, který dostal část původ-

ní agendy pana starosty. Osobně si myslím, že to je na pováženou, že město o naší
velikosti by mělo mít starostu uvolněného
a k tomu ještě jednoho uvolněného místostarostu anebo dva neuvolněné. To by
úplně stačilo.
Za rok a půl budou volby, to je docela
dost času. Tak snad se podaří najít vhodné
kandidáty, kteří budou mít na naše město
čas. Ono sednout si na radnici není pro
l
každého a chce to čas a odvahu. 
Roman Jandík
předseda ODS
Roztoky

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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Konstruktivní opozice?
Před třemi lety se mi podařilo vyjednat s městem Benešov
bezplatnou zápůjčku mobilního dopravního hřiště.
K zápůjčce chyběl poslední krůček. Podpis smlouvy.
Bylo právě po podzimních volbách a stala
jsem se opoziční zastupitelkou. Mobilní
dopravní hřiště bylo náhle pro vedení
města zbytečným přepychem. Vždyť již
brzy – v létě 2020 – budeme mít krásné
a kvalitní dopravní hřiště u „šraněk“ vedle
psího cvičáku, ujišťoval nás pan starosta.
A úprava městského pozemku vedle hřiště
na Obránců míru by byla pro umístění
hřiště nezodpovědným plýtváním peněz.
A kde je velkým plánům pana starosty konec? Dopravní hřiště u šraněk nebude.
Přišlo se totiž na to, že pozemek je prošpikován drážní kabeláží.
Plán prevence kriminality. Mají ho
ve městech, kde bezpečnost je prioritou.
Není to mrtvý strategický dokument. Je to
živá práce mnoha odborníků, zainteresovaných stran a lidí, které to, v jakém prostředí jejich rodiny žijí, skutečně zajímá.
Na základě vypracovaného plánu prevence může město žádat dotace od ministerstva vnitra – třeba právě na hřiště nebo

preventistu při městské policii. Se zastupitelkou Marcelou Šášinkovou jsme se
po značném úsilí před rokem zasadily
o vznik pracovní skupiny, která pod vedením radní pro školství a sociální věci
na plánu začala pracovat. A jaký máme
výsledek? Podle paní radní se pracovní
skupina za celý rok sešla. Jednou. Víckrát
to nešlo. Je covid. Nikdo nemá čas. Schůze
online nejsou ono… A bezprizorních dětí
na ulici přibývá. S chutí jsem znovu nabídla pomocnou ruku, svůj čas i elán. Bez
odezvy.
V posledním Odrazu jsem vyjádřila své
obavy z kroků vedení města, jež nejspíš
vedou k tomu, že domov pro seniory, který jsme plánovali vybudovat na klidném
místě na konci Solníků, bude postaven
u žalovské křižovatky – vedle nové školy.
Snažila jsem se argumentovat a uvést důvody, proč lidé, kteří v takovém domově
žijí, potřebují klidné prostředí obklopené
přírodou. A od jednoho z dnes již tří pánů

místostarostů jsem si zde poté přečetla
povzdech nad mou neznalostí procedur
anebo posměšek nad tím, jak skutečně
odbornou opozici v Roztokách máme.
Jenže procedura není to, oč tu běží. Tady
jde o mnohem víc. O kvalitu života mnoha našich rodičů, příbuzných, sousedů
i nás samotných. Jde o to, v jakém prostředí budou naši staří a zranitelní blízcí trávit čas a mnohdy poslední roky svého života.
Prý jenom kritizujeme. A nejsme konstruktivní opozicí. Rádi jí budeme. Stačí
přijmout naši nataženou ruku a bez posměšků brát v potaz úsilí druhých a názory
jiné než ty vlastní.


l

Marie Dvořáková
zastupitelka
Společně PRO Roztoky
a Žalov

Nová škola Cihelna
Stavba nové školy Cihelna v Žalově zdárně pokračuje.
Hrubá stavba je dokončena a probíhají vnitřní práce. Učebny,
šatny, zázemí pro pedagogy, kuchyň, jídelna a další prostory
včetně technického zázemí začínají dostávat čím dál jasnější
podobu. Svým charakterem bude nová budova školou
moderní s velice přívětivým prostředím a klimatem.

V této chvíli vedení školy velice pečlivě
zvažuje rozmístění tříd v rámci tří budov,
které má naše škola k dispozici. Nyní je již
jasné, že v Cihelně budou dvě třídy prvňáčků a dále se do Cihelny přesunou třídy
ze Žalova – Zaorálkovy ulice i třídy ze
Školního náměstí. Vždy se bude jednat
o třídy prvního stupně, kdy budou zachovány kolektivy jednotlivých tříd.
Prosíme nyní rodiče o trpělivost. Toto
rozhodování není vůbec jednoduché a změna budovy nebude určitě vítána u všech rodičů či dětí. Uvědomuje si to vedení školy
i zřizovatel (město). Je důležité si říci naprosto otevřeně, že se přemístění některých
stávajících tříd do nové budovy v žádném
případě nemůžeme vyhnout. Jsme přesvědčeni, že nakonec rodiče i žáci, kteří budou
chodit do nové budovy Cihelna, budou spokojení.


l

Vladimíra Drdová
radní pro školství a sociální věci

Olga Janoušková
ředitelka školy
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Předjarní kurzy stále online
Jaro na dohled a naše jazykové kurzy zatím
běží online. Věříme, že jste si již zvykli
na online prostředí, které se stalo součástí
našeho každodenního života.
Většina našich ostatních kurzů je již tradičně e-learningem, a tak je v této covidové době vyhledává stále více studentů, což
nás moc těší.
Péče o seniory

Na konci února začíná další zajímavý e-learningový kurz pro širokou veřejnost – Péče
o seniory. Jeho prostřednictvím se dozvíte,
kterak se postarat o vaši babičku, dědečka či
kamaráda seniora, ujasníte si základy práva
a povinností plynoucích z péče o seniora, ale
například i jak zástupce starší generace motivovat a rozvíjet, aby byl co nejdéle soběstačný a fit.
Nebojte se, nemusíte se nikam trmácet,
můžete být v teple domova, bez obavy z virů
i bez roušky, stačí zapnout počítač, kdykoli
se vám to bude hodit. Je to kurz pro vás,
žádné zkoušky k němu nenáleží, a tak jde
hlavně o zajímavé a užitečné informace, které využije každý, koho toto téma zajímá.
S tímto kurzem nezávazně a samostatně
souvisejí další kratší online semináře
na konkrétní témata, kde si můžete s paní

n letos

lektorkou Miroslavou Kubicovou i povídat,
poradit se či si vyměnit zkušenosti s ostatními účastníky:
n Hojení chronických ran (5. 3. 2021)
n Jak rozvíjet paměťové schopnosti seniora
(19. 3. 2021)
n Specifika péče o seniora v domácím prostředí (9. 4. 2021)
n Degenerativní onemocnění pohybového
aparátu (16. 4. 2021)
n Problematika stáří (30. 4. 2021)
n Nejčastější nádorová onemocnění u žen
a jejich prevence (7. 5. 2021)
První pomoc dětem

Jarní kurz proběhne online 14. února 2021
(další bude v květnu), povede jej naše
osvědčená lektorka Lenka Navrátilová
a absolventi obdrží Certifikát. Kurz je
vhodný pro zaměstnance MŠ i pro vedoucí
či praktikanty na dětských táborech.
Už chystáme tábory na letní
prázdniny 

Jako každoročně pro vás připravujeme příměstské tábory:
Malý objevitel: 9.–13. 8. 2021
n pro holky i kluky od 5 do 8 let s Martinou
Denemarkovou

zaměřeno na mýty a legendy, bohy
z Řecka, rytíře Camelotu, Vikingy, legendy
naší doby a mnoho dalších…
Motto letošního tábora: „Pojďte s námi
prožít a objevit Mýty a legendy světa. Je to
vzrušující dobrodružství plné objevů a záhad, nových dovedností a znalostí. Věříme,
že nejlepší způsob, jak poznat svět, je si ho
prožít a užít.“
Arte prázdninové setkávání: 16.–20. 8. 2021
n se Simonou Jetmarovou od předškoláků
až po velké školáky
n Arteterapie přispívá k relaxaci, harmonizaci a rozvoji osobnosti dítěte. Není třeba
žádné výtvarné nadání, protože se jedná
o tvoření, při kterém dochází k uvolnění
napětí a úzkosti, rozvoji představivosti,
fantazie a kreativity. Pomocí arteterapeutických metod se zdokonaluje komunikace
s ostatními, vyjadřování vlastních myšlenek, názorů a pocitů. Zkrátka pokud chcete vaše dítě nejen zabavit, ale i rozvíjet, neváhejte. Loni byly děti úžasné, zaujaté
a rozhodně se nenudily.
Více na www.lexik.cz, www.insignis.cz
i na Facebooku. V případě jakýchkoli dotazů
pište na info@lexik.cz nebo info@insignis.cz,
l
volejte na 733 643 642, 739 035 000. 
Lenka Červenková

ředitelka Lexik, Insignis

Letní sportovní kempy
Zažíváme období, jaké jsme nezažili
a snad už zase dost dlouho nezažijeme.
Jedním z jeho negativních důsledků je
i obrovské omezení sportování. Pravidelné cvičení, tréninky, zápasy chybějí nejen
dospělým, ale především dětem, které stále více času tráví ve virtuálních světech
a na sociálních sítích. Mnohé z nich nebude snadné znovu nastartovat. Proto chci
apelovat na rodiče, aby se hlavně teď sna-

žili své ratolesti alespoň několikrát týdně
namotivovat k pohybu.
My se již připravujeme na léto, kdy se
budeme snažit toto sportovní manko alespoň trochu smazat. Proto jsme pro všechny děti od 4 let připravili PŘÍMĚSTSKÉ
SPORTOVNÍ KEMPY, kde si děti vyzkoušejí tenis, fotbal, florbal, vybíjenou, atletiku, cyklistiku a mnoho dalších aktivit.
Na Žalově pro vás budeme každý všední

den celé letní prázdniny. Kromě toho
chystám týdenní DETEKTIVNÍ TÁBOR
18.–24. 7., kde sport také nebude chybět.
Přihlásit děti můžete na www.tenis-skola.
cz/sportovni-akce a jakékoli dotazy směřovat na mě na sramek@tenis-skola.cz.
Přeji všem pevné zdraví, pevné nervy
l
a k tomu dobrou náladu. 
Jan Šrámek

Tenis Žalov

inzerce

Bydlete
h
a ve sv ezky
ém!
Ji

5 762 80 ž od
0 Kč vč
. DPH

Prodej dvojdomů
v Buštěhradě
zahájen!
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Informace a prohlídky
na tel.: 777 770 133

www.oirdomy.cz
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PNEUSERVIS
Přílepská 1233 Roztoky

Prodej pneumatik a disků všech značek, typů a rozměrů: auto, moto, nákladní, stavební, hobby, spec.
Provádíme odbornou montáž a opravy pneu na
nejmodernějších strojích s nejmodernějšími technologiemi. Odborná konzultace pří výběru nabízeného zboží. Nabízíme uskladnění i kompletních
sad kol a jejich servis. Prodej příslušenství. Přímé
zastoupení prémiových značek pneumatik a disků.
KONTAKT: Lumír Novotný
774115334
Bohumil Houser 731151341

lumir.novotny@autohouser.cz
prodej a servis 220911128

petr.houser@autohouser.cz
www.autohouser.cz

AUTOSERVIS
Přílepská 1707 Roztoky

Zajistíme pro vás STK včetně měření EMISÍ.
Opravy vozů všech značek.
Mechanické opravy, autoelektrika, servisní prohlídky po najetých kilometrech, výměny olejů, diagnostika, výměny čelních i ostatních skel, servis klimatizace a dezinfekce ozónem, montáž příslušenství
a zabezpečení vozů, opravy brzd, výměny výfuků,
opravy podvozků, výměny tlumičů pérování a další.
Zajistíme pro vás opravu havarovaného vozu včetně kompletního zastupování v jednání s pojišťovnou. Seřídíme geometrii vašeho vozu na nejmodernějším 3D zařízení. Zapůjčení náhradního vozu.
KONTAKT: Josef Čížkovský 731151334 Miroslav Vejbora 731862462 STK EMISE 233910042 servis@autohouser.cz www.autohouser.cz

AUTODÍLY
Přílepská 1233 Roztoky

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

739465534, 731151337 martin.franc@autohouser.cz

