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Rekonstrukce stanice 
v Roztokách dále postupuje

Rekonstrukce stanice Roztoky u Prahy úspěšně vstoupila do další etapy, která přinese 
změny týkající se letní čekárny a nově vznikajícího podchodu. 

Letní čekárna se dočká plánované rekonstrukce. Začátkem března bude pod odborným 
dohledem památkářů postupně rozebrána, zrekonstruována a následně vrácena 
na původní místo.
Práce postupují rovněž v kolejišti, kde koncem března dojde k provizornímu 
zprovoznění 3. nástupiště.
Velkým přínosem bude také otevření nového podchodu pro cestující, který bude 
k užívání již za dva měsíce.

Omlouváme se vám za nepohodlí způsobené probíhajícími stavebními pracemi a 
děkujeme za pochopení.

Místo budoucího 
podchodu
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OBSAH:
Rádio Jerevan

Starší generace pamatují řadu anekdot o fiktivním Rádiu Jere-
van, které si dělaly legraci ze socialistického režimu. Typická 
byla třeba: „Je pravda, že kosmonaut Gagarin vyhrál v loterii 
automobil?“ Odpověď: „Ano, máte naprosto pravdu. Nebyl 
to však kosmonaut Gagarin, nýbrž učitel Afanasij Krivošejov, 
a nevyhrál automobil, ale ukradli mu bicykl.“ 
Nebo: „Je pravda, že ruské hodinky chodí jako švýcarské?“ – 
„Ano, dokonce ještě rychleji.“

Byly to vtipy velmi oblíbené, pomáhaly lidem brát současné poměry s nadhledem. 
Vlastně to byly předchůdci dnešních fake news, jenomže bylo každému jasné, že je 
to nadsázka určená k pobavení a  jenom maličko k nahlodání režimu. Anekdotou 
diktátora neporazíš.

Dnešní internet je zahlcen tisíci Rádií Jerevan, jejichž informace ale nemají sloužit 
k pobavení, ale ke zmatení a znejistění. Podsouvají lidem negativní myšlenky a chtě-
jí jen škodit. Důležitým poznávacím znamením je, že tak činí bez špetky humoru.

Přesto jim spousta lidí věří, a nejsou to vždy hlupáci. Je až neuvěřitelné, kolik lidí 
stále přisuzuje váhu tomu, co „se píše v novinách“ a „říká v televizi“. Řídí se jedním 
z nejpitomějších českých přísloví: Není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu.

A tak mezi lidmi kolují zaručené zprávy, tu o hordách uprchlíků číhajících u na-
šich hranic, tu o stovkách úmrtí na následky očkování.

Vůbec máme ten informační prostor nějak zasviněný. Potřeboval by vyčistit a pro-
větrat.

Zpravodajstvím proběhla informace, že Mark Zuckerberg chce Evropě vypnout 
Facebook. V koutku duše si říkám: „Už aby to bylo.“ Z dobré myšlenky, jak lidi spo-
jovat a umožnit jim vzájemnou komunikaci, se stal nástroj komerční manipulace 
v lepším případě a skupinové nenávisti v případě horším. Platforma za to samozřej-
mě nemůže, to její uživatelé. Buď na tom chtějí trhnout, nebo na někoho vylít kýbl 
špíny.

A  tak prosím, až už čtete nebo slyšíte cokoli, zvažte nejprve, jak důvěryhodný 
zdroj vám informaci přináší. l

� �Jaroslav�Drda
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INFORMACE Z RADNICE

Strategický�plán
Nyní je více než dosud třeba hledět kupře-
du. Proto chystáme aktualizaci strategické-
ho plánu města, který by měl podchytit 
naše potřeby zhruba na  dalších deset let. 
Koordinací obsahové části byl pověřen ko-
lega Huk, aktualizace jednotlivých projek-
tových karet se zhostí kolega Richter. Obě-
ma za jejich práci děkuji.

Investice
Věřím, že i  při splácení úvěrů najdeme 
v dalších letech prostředky na potřebné in-
vestice. V současné době je vypsáno výbě-
rové řízení na výstavbu sportoviště s nafu-
kovací halou, které bude primárně sloužit 

základní škole Cihelna pro výuku tělesné 
výchovy a  po  školním vyučování bude 
k  dispozici veřejnosti. Chystáme rovněž 
postupný přechod veřejného osvětlení 
na  úspornější technologii, což je při sou-
časných cenách energií velmi žádoucí. Již 
letos realizujeme tuto změnu v  Tichém 
údolí, kde využijeme plánované výměny 
elektrických kabelů. O  dalších plánova-
ných investicích jsem se zmínil v minulém 
čísle.

Víme, že ve městě máme omezenou ka-
pacitu dětských i praktických lékařů, proto 
se snažíme najít a zrekonstruovat či vybu-
dovat prostory, které by mohly sloužit jako 
ordinace. 

Dobrý�nápad�podruhé
Po dvou letech se vrací idea Dobrého nápa-
du, způsobu, jak zapojit občany do výběru 
akcí, které by město mohlo realizovat. Při 
minulém, pilotním kole jsme načerpali 
zkušenosti, které nyní můžeme využít 
ke zdárné realizaci vybraných projektů.

Vážení občané, přejme si, aby se náš ži-
vot vrátil do obvyklých kolejí a naše město 
se mohlo rozvíjet ke  spokojenosti nás 
všech. Já i tým mých spolupracovníků pro 
to uděláme vše, co je v našich silách. Roz-
toky si to zaslouží. 

 l

S přáním pevného zdraví

Vážení	spoluobčané,	zdá	se,	že	vlna	epidemie	covidu-19	
opadá.	Doufejme,	že	se	vbrzku	budeme	moci	vrátit	
k	normálnímu	životu.	Jsem	rád,	že	naše	město	bylo	zvládnutí	
epidemie	nápomocno	organizací	několikerého	hromadného	
očkování	a	poskytnutím	prostoru	pro	testovací	místo	
u	sokolovny.

Slovo starosty

Bilance�městské�policie
Na programu bylo 18, většinou nekonflikt-
ních bodů. Po  tradičních procedurálních 
úkonech přišly na  řadu dvě zprávy o  čin-
nosti městské policie. Ta první shrnovala 
minulý rok a  dověděli jsme se z  ní mimo 
jiné, že uložené pokuty přesáhly 150 000 Kč, 
bylo projednáno 628 dopravních přestupků 
a  153 přestupků proti majetku, veřejnému 
pořádku apod. Hlídky městské policie zajis-
tily 9 hledaných osob a 4 vozidla v pátrání. 

Termíny�zasedání
Na prosincovém zastupitelstvu bylo odhla-
sováno, že zasedání v tomto roce se z tradič-
ní středy přesunou na  pondělí. Bylo to 
na  základě prosby pana starosty, protože 
v pondělí je jediný den v týdnu, kdy mu ne-
hrozí povinnosti v  Poslanecké sněmovně. 
Již v prosinci se ozval pan zastupitel Boloň-
ský, že se schválené termíny kryjí s daty ko-
nání krajského zastupitelstva, jehož je rov-

něž členem, a  že by pro něj bylo náročné 
po celodenním jednání na kraji ještě absol-
vovat večerní zasedání v  Roztokách. Pan 
starosta tuto námitku vyslyšel a navrhl ná-
vrat termínů na středu, kdy by rovněž odpo-
ledne neměla sněmovna jednat, protože v tu 
dobu bude zasedat vláda. (No, nevím, tuto 
reportáž píšu ve středu odpoledne a ve sně-
movně pořád ještě mluví pan Okamura.)

Peníze,�peníze…
Ve finančním bloku nejprve zastupitelstvo 
vzalo na vědomí konečný stav čerpání roz-
počtu za  rok 2021 a  v  návaznosti na  tuto 
informaci přijalo rozpočtové opatření, 
jímž se dorovnal stav zůstatku na bankov-
ních účtech podle skutečnosti a navýšila se 
mimořádná splátka úvěru (s  ohledem 
na rostoucí úrokové sazby).

Trochu vzruchu vnesl do  jinak celkem 
pokojného průběhu jednání další bod, 
v němž Jaroslav Huk upozornil, že naše ná-

klady na  základní školu jsou podstatně 
vyšší než v okolí. Po delší diskusi však k to-
muto bodu zastupitelstvo nepřijalo žádné 
závazné usnesení. Budou však prověřeny 
náklady na  správu IT sítě a  škola jedná 
s krajem o navýšení mzdových prostředků, 
které dosud dorovnává město.

Dále byly schváleny střednědobé roz-
počtové výhledy školek a  základní školy. 
Na  základě analýzy se zastupitelstvo roz-
hodlo neměnit úvěrové podmínky s  Čes-
kou spořitelnou, protože bychom přišli 
o možnost umořovat bez sankce dluh mi-
mořádnými splátkami. 

Zápisy�a�plány
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis z jed-
nání finančního výboru a zvolilo Jana Vi-
dima novým členem výboru kontrolního. 
Vzalo na vědomí postup prací na aktuali-
zaci strategického plánu města a  uložilo 
vedení města aktualizaci tzv. projektových 
karet. Staronová předsedkyně školské rady 
Petra Kazdová uvedla online zápisy z jed-
nání tohoto orgánu. Posledním bodem za-
sedání byly zápisy z  jednání rady města 
v prosinci a lednu.

Ve 20.45 pan starosta poděkoval přítom-
ným za účast a zasedání ukončil.  l

Jaroslav�Drda

Ani omikron na zastupitele neplatí
Přestože	se	první	zasedání	zastupitelstva	v	tomto	roce	
konalo	poslední	lednový	den	v	době	mohutného	nárůstu	
počtu	nakažených	koronavirem,	jen	dvě	zastupitelky	využily	
možnosti	zúčastnit	se	online,	ostatní	členové	zastupitelstva	
se	dostavili	na	místo	a	po	absolvování	antigenního	testu	
zasedli	do	zastupitelských	lavic.

Jan�Jakob
starosta	města	Roztoky
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Pěšina�v�Žalově
Rada města se věnovala též dodatku ná-
jemní smlouvy na pozemek parc. č. 2980, 
kdy město hodlá na žádost občanů zlepšit 
průchodnost v této lokalitě, a proto upraví 
nájemní smlouvu na městském pozemku.

Cihelna�se�dočká�sportoviště
Důležitým bodem bylo schválení zadáva-
cích podmínek pro stavbu sportoviště s na-
fukovací halou a zázemím vedle školy Cihel-
na. Hala by měla stát letos a limitní cena této 
zakázky bude 11 milionů korun bez daně. 

Radní se zajímali i o pokračující likvidaci 
letité navážky v areálu Cihelna a prodlouži-
li lhůtu její likvidace z původně uvažované-
ho prosince 2021 na polovinu ledna 2022. 

Byt�pro�učitele,�
prostory�pro�lékaře
Radní kývli na pronájem bytu v Masaryko-
vě ulici učiteli místní základní školy, vzali 
též na  vědomí informaci o  rekonstrukci 
dvou nebytových prostor v obci, a to v Ná-
dražní ulici a též v městském objektu v Ha-
vlíčkově. Práce probíhají s  cílem vytvořit 
zázemí pro dalšího pediatra tak, jak o  to 
vedení obce požádala MUDr. Malá. Kapa-
cita stávajících pediatrů je naplněna, při-
pravujeme prostory, do  kterých budeme 
shánět dětského lékaře. 

Pozemky�kolem�
Jantarové�pod�město
Rada souhlasila s přistoupením ke smlouvě 
mezi společnostmi Deloitte a  White Hill 
Zahrady Roztoky. Pod tajemnou větou se 
skrývá snaha města docílit toho, aby po-
zemky mezi ulicemi Bronzová, Jantarová 
a  Železná přešly co nejdříve do  majetku 
města a skončil mnoho let trvající stav, kdy 
uprostřed Roztok jsou plochy, které nám 
dávný developer nebyl schopen dosud pře-
vést. 

Ve  stavebním bloku komentovaném 
pány Hadrabou a Richterem se radní pro-
brali úpravami rodinného domu v  Jung-
mannově ulici, stavbou domku v ulici Pod 
Vodojemem či parkovacím místem pro in-
validní občany v Masarykově ulici. 

Budujeme�kamerový�systém
Rada města vyslechla návrh místostarosty 
Z. Richtera na rozšíření kamerového systé-
mu a  vzala ho na  vědomí. Další postup 
bude zvolen po  vyhodnocení návrhu ze 
strany městské policie, skupiny pro pre-
venci kriminality a ankety pořádané mezi 
občany. 

Na programu vedení obce byly též zápisy 
z komisí, dostalo se i na zastřešení schodi-
ště u Mateřské školy v Jungmannově ulici. 
Šéf správy města P.  Skřivan ručí za  to, že 

zastřešení  schodiště bude v dohledné době 
realizováno. 

Sociální�komise
Radní souhlasili s příspěvky potřebným ze 
sociálního fondu města tak, jak je přednes-
la radní V. Drdová. Šlo o  příspěvky 
na  úhradu školného a  stravného pro děti 
školkou a školou povinné.

Dalším  bodem programu bylo stanove-
ní platu ředitele Základní umělecké školy 
v Roztokách. Radní zohlednili dlouholetou 
spokojenost s prací pana Šlégla. 

Prevence�kriminality
Byla ustavena pracovní skupina pro pre-
venci kriminality v obci, ve které zasedne 
radní V. Drdová, psycholožka základní 
školy V. Šporclová a  například i  zástupci 
městské i republikové policie. 

Dobrý�nápad
V informačním bloku došlo i na Dobrý ná-
pad, roztockou formu participativního 
rozpočtu. Na tento počin zastupitelé určili 
v  rozpočtu města 200 000 Kč. Rozeběhne 
se během února či března, více informací 
najdete níže. 

� l

V	úvodu	jednání	se	radní	věnovali	kontrole	zápisů	z	minulé	rady	a	kontrole	
stavu	plnění	usnesení.	Poté	vzali	na	vědomí	přehled	daňových	příjmů,	které	se	
vyvíjejí	přiměřeně	uspokojivě.

Městská rada se v lednu probrala třiceti body programu 

Od února do června letošního roku chce-
me opět nabídnout možnost spolurozhod-
nout o tom, jak zlepšit Roztoky a Žalov.

Připomeňme, co se podařilo vylepšit 
v minulém ročníku.

Sítem realizovatelnosti prošlo 14 nápa-
dů. Tři, které nasbíraly nejvíce hlasů, jsme 
uskutečnili nebo se o to pokusili. Na Solní-
kách vznikl malý relaxační ovocný sad. 
Na  jaře zde vyměníme několik uschlých 
stromků – a  za  pár let začne plnit svou 
funkci.

Drobného vylepšení doznala žalovská ná-
ves – vznikl zde záhon, byl vysazen strom. 

Třetí dobrý nápad, totiž zvýšení bezpeč-
nosti u některých přechodů, poněkud za-

mrzl. Záleží to ale na souhlasu policejního 
orgánu – dopravní značení nemůže ani 
v  tomto případě provádět obec sama, 
na  všechno musí být úřední schválení 
PČR. Pokusíme se ale dotáhnout realizaci 
do léta letošního roku.

Mezi drobné dobré nápady patřilo zad-
láždění místa po telefonní budce na Tyršo-
vě náměstí (hotovo) a vybudování databá-
ze komunitních služeb. Poptávku po nich 
jsme zveřejnili a  občany vyzvali, aby se 
zaregistrovali, ale do systému se nikdo ne-
přihlásil. Dobrovolnické služby i  tak fun-
gují – ad hoc se v uplynulých měsících ze-
jména v souvislosti s pandemií zapojovali 
sokolové, skauti, dobrovolní hasiči či širo-

ký okruh spoluobčanů navázaný na  Roz-
toč atd.

Jak budeme postupovat v letošním roce?
Na  projekt Dobrý nápad je v  obecním 

rozpočtu vyčleněno 200  000 Kč. Maxi-
mální náklady jednoho dobrého nápadu 
budou moci dosáhnout maximálně 
100 000 Kč. Sejdou-li se tedy například dva 
dobré nápady v hodnotě 100 000 Kč a uspě-
jí-li v  hlasování, budou realizovány právě 
tyto dva. Budou-li vítězné návrhy méně fi-
nančně náročné, budou finanční prostřed-
ky dočerpány návrhem jiným.

Pro druhý ročník jsme zvolili nového 
partnera – Středočeský kraj. Nabídl 
zdarma administrativní systém Dobrého 
nápadu a snadnější administraci. Zajistí 
nám webové stránky a  jednoduché hla-
sování. Odpadne potřeba nastavovat 
GPS polohy vašeho zařízení. 

Dobrý nápad se vrací
Po	předloňském	zkušebním	ročníku	Dobrého	nápadu	(participativního	
rozpočtu),	kdy	občané	navrhovali	sami	drobná	vylepšení	a	zkrášlení	našeho	
města,	přicházíme	s	druhým	ročníkem.

 ➔

Tomáš�Novotný
místostarosta
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Na  základě vašich připomínek rušíme 
povinnost shánět garanty projektu (pou-
ze navrhovatelé mladší 18 let budou mít 
povinnost sehnat podpis 1 garanta star-
šího 18 let). Zachováme kontrolní me-
chanismus – trvalé bydliště v  Rozto-
kách.

Celý proces Dobrého nápadu se pokusí-
me zrychlit. Shromáždění vašich podkla-
dů, hlasování, výběr vítězů bychom chtěli 
stihnout do začátku letních prázdnin.

Harmonogram ročníku 2022:
n�11. 2. – 1. 4.  – podávání nápadů pro 
Dobrý nápad
n�2. 4. – 20. 4. – ověření realizovatelnosti 
a komunikace s navrhovateli
n�1. 5. – 31. 5. – veřejné hlasování  
n�1. 6. – začátek procesu realizace vítěz-
ných Dobrých nápadů a ukončení druhé-
ho ročníku

Bude zachována možnost podání návrhů 
papírovou formou na podatelnu MÚ.

Podrobné podmínky najdete na  webu 
(http://dn.roztoky.cz) a FB města.

Vážení spoluobčané, těšíme se na  vaše 
dobré nápady. 

 l

Tomáš�Novotný
Petr�Macoun

Tomáš�Bazala

Dne 30. 4. 2022 končí splatnost poplatku 
ze psů na rok 2022.

 
Poplatek za jednoho psa na rok 2022 je 

ve výši 800 Kč a 200 Kč na psa, jehož drži-
telem je osoba starší 65 let dle vyhlášky  
č. 6/2021 města Roztoky. Poplatek za psa 
se platí od věku tří měsíců psa, povinnost 
přihlásit psa je do 15 dnů od pořízení. 

Od  poplatku jsou osvobozeni držitele 
průkazu ZTP a ZTP/P. Vyzýváme občany, 
kteří mají tyto průkazky a vlastní psa, aby 
se ve vlastním zájmu neprodleně dostavili 
na městský úřad.

Dne 31. 5. 2022 končí splatnost poplatku 
za svoz odpadů na rok 2022.

Poplatek za  svoz odpadů má povinnost 
hradit: 

1) osoba přihlášená do 75 let věku  
2) vlastník nemovité věci zahrnující byt, 

rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou 
rekreaci, ve které není přihlášená žádná fy-
zická osoba a která je umístěna na území 
města. POZOR: nově za  nemovitost, 
ve  které není přihlášena žádná fyzická 
osoba (dům, byt, chata) hradí i  majitel, 
jenž je přihlášen v obci, a to i ten, které-
mu je více než 75 let.

Poplatek na rok 2022 je ve výši 750 Kč 
na osobu dle OZV č. 6/2021. Osvobození 
od poplatku je u vícečetných rodin. Platí 
se maximálně za 2 děti v  rodině, dále se 
od poplatku osvobozují děti v daném roce 
narozené a osoby, které v daném roce do-
vrší 75 let, dále se od poplatku osvobozují 

osoby pobývající v zahraničí po dobu delší 
než 6 měsíců po  sobě jdoucích v  daném 
roce a  osoby pobývající ve  výkonu trestu 
po dobu delší než 6 měsíců po sobě jdou-
cích v  daném roce. Tuto skutečnost musí 
občan prokázat. Dále si může o prominutí 
zažádat občan, který se prokazatelně 
v  daném roce nezdržuje na  území města 
Roztoky a  hradí komunální odpad jinde 
na  území ČR – podrobněji na  OZV  
č. 6/2021 čl. 7/a + příslušný formulář 
na webu města. Údaj rozhodný pro osvo-
bození dle OZV 6/2021 čl. 7, odst.1a)b)c)
d)e) a 2d) je poplatník povinen ohlásit, do-
ložit ve lhůtě nejpozději do 31. 12. přísluš-
ného kalendářního roku. 

Pro jednodušší komunikaci s  úřadem 
můžete využít formuláře. Najdete je pod 
odkazem: stránky města – záložka: Měst-
ský úřad, – vpravo – Odbory – Odbor fi-
nancí – formuláře.  

Poplatky je možné hradit hotově nebo 
kartou v  pokladně městského úřadu, 
v  době pokladních hodin, nebo převo-
dem na účet. 

Pokladní hodiny: 
pondělí      8.00–18.00
úterý         8.00–12.00  
středa       8.00–18.00
čtvrtek     8.00–12.00
pátek           8.00–12.00 

POZOR! JIŽ OD 1. 1. 2020 MÁME NOVÉ 
VARIABILNÍ SYMBOLY 
Číslo účtu je: 5607272339/0800, Česká 
spořitelna, pobočka Roztoky.

Při platbě na  účet je třeba vždy uvádět 
variabilní symbol, aby bylo možné plat-
bu identifikovat. Váš variabilní symbol 
zjistíte při platbě na  pokladně nebo si 
o  něj můžete napsat paní Poživilové na   
e-mail pozivilova@roztoky.cz. 

V  případě, že budete hradit poplatek 
za  více osob jedním příkazem, do  po-
známky pro příjemce vždy uvádějte jmé-
na všech osob, za které poplatek hradíte, 
nebo jejich variabilní symboly. 

Označování�nádob�
na�odpady�(popelnic)
Dnem 31. 5. 2022 končí svoz popelnic 
(kontejnerů) označených nálepkou s ro-
kem 2021. 

Od  1. 6. 2022 budou vyváženy pouze 
popelnice označené nálepkou s  rokem 
2022. Nálepky budou vydávány pokladnou 
MÚ při platbě v hotovosti, nebo na odboru 
financí při platbě převodem. Pro urychlení 
procesu kontroly úhrady poplatku prosím 
vezměte s  sebou doklad o  zaplacení. Ná-
lepky není potřeba si vyzvednout osobně, 
je možné si požádat o jejich zaslání poštou. 
O zaslání nálepky je možné požádat telefo-
nicky na  čísle: 220  400  235, 603  362  210 
nebo e-mailem na pozivilova@roztoky.cz.

Nálepkou musí být označeny všechny 
nádoby, které mají být vyváženy, vyjma ná-
dob na BIO odpad, plasty a papír. Povin-
nost označit nádobu nálepkou platí i  pro 
osoby osvobozené od poplatku.

Poplatníkům nad 75 let věku bude ná-
lepka doručena do schránek, a to do kon-
ce února 2022.

Zaměstnanci svozové firmy budou záro-
veň kontrolovat obsah popelnic a popelnice 
s nevhodným odpadem nebudou vyváženy. 

V  případě jakýchkoli dotazů týkajících 
se místních poplatků můžete kontaktovat 

Oznámení o platbách místních poplatků a označování nádob
Vážení	spoluobčané,	Městský	úřad	Roztoky	tímto	způsobem	
upozorňuje	na	splatnost	místních	poplatků	na	rok	2022	
a	sděluje	informace	potřebné	k	uskutečnění	platby	místních	
poplatků	a	označení	odpadových	nádob	na	směsný	
komunální	odpad.	Od	1.	1.	2022	vstupuje	v	platnost	nová	
vyhláška	č.	6/2021,	o	místním	poplatku	za	obecní	systém	
odpadového	hospodářství,	která	nahrazuje	stávající	
vyhlášky	č.	3/2019	a	č.	2/2020.
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V roce 2022 bude svážen bioodpad z bio-
popelnic v období březen až listopad vždy 
v  úterý ve  14denním intervalu. Město je 
rozděleno do dvou svozových oblastí, svoz 
bude probíhat již od 6 hodin ráno. 

Liché�týdny�(úterý)�
První svoz se uskuteční v 11. týdnu 15. 3. 
2022, poslední svoz ve  47. týdnu 22. 11. 
2022.

Svoz proběhne v ulicích: Alšova, Bezru-
čova, Borkovského, Bořivojova, Bronzová, 
Burgerova, Čechova, Hálkova, Havlíčkova 
(část od Masarykovy k Zaorálkově), Hlou-
chova, Horova, Husova, Husovo nám., 
Chalúpeckého, Chelčického, Jantarová, Je-
ronýmova, Jiráskova, K  Nádraží, Ke  Ko-
candě, Komenského, Krásného, Krátká, 
Krolmusova, Kuželova, Lederova, Legií, 
Levohradecká, Levohradecké náměstí, Li-
bušina, Lidická, Máchova, Mühlbergerova, 
Najdrova, Na  Panenské, Na  Pískách, 
Na Pomezí, Na Sekeře, Na Valech, Nad Vi-
nicemi, Nerudova, Obránců míru (část 
od Masarykovy po Lidickou), Opletalova, 

Pilařova, Pod Koláčovem, Pod Řivnáčem, 
Pod Vodojemem, Plzeňská, Potoky, Pře-
myslovská, Příčná, Přílepská, Řadová, Řa-
chova, Sedláčkova, Smetanova, Souběžná, 
Sportovní, Sv. Ludmily, Svobody, Šebkova, 
Třešňovka, Tyršovo nám., U Háje, U Hřiš-
tě, U  Školky, U  Zastávky, Václava Havla, 
V Chatách, V Úvoze, Václavská, Vančuro-
va, Veselého, Vidimova, Vlháčkova, Vrašti-
lova, Vrchlického, Wolkerova, Za  Cihel-
nou, Zahradní, Zaorálkova, Zeyerova, 
Zvoncová, Železná, Žižkova 

Sudé�týdny�(úterý)�
První svoz se uskuteční ve 12. týdnu 22. 3. 
2022, poslední svoz ve  48. týdnu 29. 11. 
2022.

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. Kaš-
líka, MUDr. Tichého, Na Háji, Na Vyhlíd-

ce, Nad Čakovem, Nad Vltavou, Nádražní, 
nám. Jana Procházky, nám. 5. května, 
Obránců míru (část od  Masarykovy 
po  Spěšného), Olbrachtova, Palackého, 
Plavidlo, Plk.  Poláčka, Poděbradova, Pu-
chmajerova, Riegrova, Rýznerova, Seržan-
ta Hniličky, Spěšného, Svojsíkovy sady, Ša-
faříkova, Šaldova, Školní nám., Tiché 
údolí, Třebízského, Únětická, Vltavská, 
Vošahlíkova, V  Solníkách, Za  Potokem, 
Zámek, Žirovnického.

I  v  letošním roce lze využít k  likvidaci 
bioodpadu i sběrný dvůr nebo sobotní mo-
bilní svozy bioodpadu.

Ukládání biologicky rozložitelného od-
padu do nádob na směsný komunální od-
pad odporuje zákonu o odpadech i měst-
ské vyhlášce, proto popelnice s  takovým 
obsahem nebude vyvezena. 

� l

Odbor�životního�prostředí�MÚ�Roztoky

odbor financí, paní Poživilovou na telefon-
ních číslech: 220 400 235, 603 362 210. 

Pro dotazy týkající se svozu odpadů 
můžete kontaktovat odbor životního 
prostředí, telefonní čísla: 220  400  262, 
220 400 264.

VYSVěTLIVKY:

Osoba přihlášená v obci: občan České re-
publiky s  trvalým pobytem v  Roztokách 
a cizinec s povoleným, trvalým, přechod-
ným pobytem na  území Roztok trvajícím 
déle než 3 měsíce nebo 90 dní.

Dítě: osoba nezletilá, nebo student do   
26 let věku.

� l

Městský�úřad�Roztoky,�
odbor�financí

Svoz biopopelnic v roce 2022

n�8. 1. oznámena krádež zboží v  prodejně 
Albert na Tyršově náměstí s tím, že pracov-
níci prodejny zadrželi podezřelou osobu – 
podezřelá osoba si v prostoru prodejny vza-
la zboží z regálu, toto si schovala pod kabát 
a prošla přes oddělení zeleniny přes poklad-
ní linii, aniž by zboží na pokladně zaplatila, 
u východu z prodejny byla zadržena pracov-
níkem prodejny, zjištěna totožnost podezře-
lé osoby, ke  krádeži se doznala, odcizené 
zboží bylo vráceno na prodejnu, kvalifiko-
váno a šetřeno jako podezření z přestupku 
proti majetku, vyřešeno uložením blokové 
pokuty v příkazním řízení na místě;
n�10. 1. v  rámci hlídkové činnosti zjištěno 
poškozené zábradlí vedle komunikace ulice 
Nádražní v  místě nad křižovatkou s  ulicí 
Rýznerova – na místě provedena fotodoku-
mentace, k poškození došlo pravděpodobně 

v  souvislosti s provozem neznámého vozi-
dla, na místě nalezeny plasty z nezjištěného 
vozidla, žádná dopravní nehoda nahlášena 
nebyla, poškození oznámeno řediteli TS 
Roztoky, provedena oprava poškozeného 
zábradlí;
n�11. 1. v rámci hlídkové činnosti nalezen 
v ulici Rýznerova vedle komunikace nepo-
řádek – vyházené staré věci, kufr, tašky 
apod. – zadokumentováno, kvalifikováno 
a šetřeno jako podezření z přestupku proti 
veřejnému pořádku, oznámeno řediteli TS 
Roztoky, zaměstnanci TS Roztoky provedli 
úklid;
n�11. 1. oznámeno vloupání do  kolny 
na pozemku v ulici Pod mezí v obci Úněti-
ce – na  místě zjištěno, že pachatel se 
do kolny vloupal vypáčením dveří, na mís-
to přivolána hlídka PČR Libčice, která si 

na místě věc převzala jako podezření z pře-
činu krádeže vloupáním;
n�11. 1. oznámen nález odloženého televi-
zoru zn. SONY, uloženého v  tašce Ikea, 
na křižovatce ulic Černovolská a Úvozová 
v obci Únětice – nalezený televizor uložen 
na MP Roztoky, provedena lustrace v evi-
dencích PČR, zda neprochází pátráním 
po  odcizených věcech, zjištěno že nikoli, 
televizor předán OÚ Únětice jako nález;
n�11. 1. v nočních hodinách oznámeny za-
bouchnuté dveře od  bytu bytového domu 
v ulici Rýznerova v obci Únětice – oznamo-
vatelka při odchodu z  bytu za  sebou za-
bouchla dveře a  uvnitř bytu se nacházela 
samotná 4letá dívka, využito ustanovení  
§ 16 z.č. 553/1991 Sb. (oprávnění otevření 
bytu) a byt otevřen, dívka v pořádku předá-
na matce; 

Z deníku Městské policie Roztoky
V	této	rubrice	bychom	rádi	občany	Roztok	informovali	o	činnosti	Městské	policie	Roztoky,	a	to	za	období	
od	6.	1.	do	2.	2.	2022:	
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n�12. 1. ve  schránce důvěry MP Roztoky 
nalezen průkaz pojištěnce OZP, nalezený 
průkaz pojištěnce zajištěn na MP Roztoky 
jako nález, zaslán příslušné zdravotní po-
jišťovně, tj. OZP; 
n�12. 1. nález pryžové krabičky s bezdráto-
vými sluchátky v ulici Nádražní – nalezená 
krabička uložena na MP Roztoky jako ná-
lez, zveřejněno na  webových stránkách 
MP Roztoky a Facebooku – skupina Roz-
toky;
n�13. 1. oznámeno, že v ulici Borkovského 
v brzkých ranních hodinách chodí nezná-
má osoba a  svítí baterkou na  pozemky 
domů – osoba odpovídající popisu nale-
zena v ulici Smetanova, provedena kont-
rola osoby, cestou PČR Libčice provedena 
lustrace, pátrání negativní, u osoby nena-
lezeny žádné věci pocházející z  trestné 
činnosti;
n�13. 1. 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 papírové krabice a plasty 
– zhlédnutím kamerového záznamu z ka-
mery monitorující prostor kontejnerového 
stanoviště bylo zjištěno, že odpad na tomto 
místě umístil řidič nákladního vozidla tov. 
zn. VW Transporter, zjištěna r. z. vozidla, 
provedenou lustrací v evidenci vozidel zjiš-
těn provozovatel tohoto vozidla, šetřením 
téhož dne zjištěn odpovědný řidič vozidla, 
přestupek proti veřejnému pořádku vyře-
šen s podezřelou osobou uložením blokové 
pokuty v příkazním řízení na místě;
n�13. 1. oznámeno vloupání do  stavební 
buňky na stavbě v ulici Ke Kocandě – hlíd-
ka na místo, na místo PČR Libčice, kvalifi-
kováno a šetřeno jako přečin krádeže vlou-
páním; 
n�13. 1. oznámeno, že v ulici Na Panenské 
se perou dva muži – na  místě dva muži, 
kteří se již neprali, jeden z mužů vulgárně 
nadával tomu druhému, druhý muž, který 
byl v  klidu, hlídce sdělil, že ho podezřelý 
bezdůvodně fyzicky napadl, napadený 
muž prokázal svoji totožnost, agresor od-
mítal prokázat svoji totožnost, byl evident-
ně v podnapilém stavu, svoji agresivitu ob-
rátil vůči hlídce zasahujících strážníků, byl 
vyzván, aby zanechal svého agresivního 
chování, jinak bude proti jeho osobě pou-
žito donucovacích prostředků, agresor za-
čal být ještě více agresivní a snažil se ještě 
intenzivněji napadnout členy hlídky MP 
Roztoky, ze strany strážníků proti němu 
bylo použito donucovacích prostředků 
hmatů a chvatů a byla mu přiložena služeb-
ní pouta, na  místo přivolána hlídka PČR 
Libčice, zjištěna totožnost agresora, stále se 
choval agresivně, byl předveden na  PČR 

Libčice, orientační dechová zkouška u po-
dezřelé osoby pozitivní, ke  zranění osob 
nedošlo, kvalifikováno a  šetřeno jako po-
dezření z  přestupku proti občanskému 
soužití;
n�14. 1. oznámena krádež jízdního kola zn. 
Superior ze stojanu u bočního vchodu ob-
jektu ZŠ Zdeňky Braunerové na  Školním 
náměstí, kterého se dopustil nezjištěný pa-
chatel v  době vyučování – zadokumento-
váno, provedeno místní pátrání po odcize-
ném jízdním kole a  pachateli krádeže, 
kvalifikováno a  šetřeno jako podezření 
z přestupku proti majetku, v následujících 
dnech bylo odcizené jízdní kolo nalezeno 
odložené v  budově ČD v  ulici Nádražní 
v Roztokách; 
n�14. 1. oznámen nález peněženky s obsa-
hem dokladů a finanční hotovosti v místě 
před prodejnou Pepco v ulici Masarykova, 
kterou donesl oznamovatel na MP Roztoky 
– zjištěna majitelka a  peněženka jí byla 
předána, majitelka by touto cestou chtěla 
poděkovat poctivému nálezci;
n�14. 1. ve  schránce důvěry MP Roztoky 
nalezena obálka obsahující dámskou náuš-
nici a  vzkaz, že náušnice byla nalezena 
v ulici Jungmannova – téhož dne zjištěna 
majitelka, majitelce nalezená náušnice pře-
dána, majitelka by touto cestou chtěla po-
děkovat poctivému nálezci; 
n�15. 1. oznámeno, že na Tyršově náměstí 
neznámá osoba rozkopává koše – hlídka 
na  místo, na  místě se podezřelá osoba již 
nenacházela, provedeno místní pátrání dle 
získaného popisu a v ulici Masarykova zjiš-
těn výskyt osoby odpovídající popisu, tato 
zkontrolována, osoba v  silně podnapilém 
stavu, kvalifikováno a šetřeno jako přestu-
pek proti veřejnému pořádku;
n�16. 1. oznámeno náhlé úmrtí v  bytě 
domu v ulici Nádražní – na místě kontak-
toval hlídku oznamovatel, který přišel svoji 
maminku zkontrolovat a  po  odemčení 
bytu zjistil, že jeho matka je bez známky 
života, událost na místě předána PČR Lib-
čice k zadokumentování úmrtí;
n�17. 1. nález peněženky s doklady, plateb-
ní kartou a finanční hotovostí ve schránce 
důvěry MP Roztoky – vyrozumění majitel-
ky nalezených věcí cestou OP Velké Příle-
py, v  následujících dnech se dostavila 
na  MP Roztoky a  nalezená peněženka 
s  obsahem jí byla předána, majitelka by 
touto cestou chtěla poděkovat poctivému 
nálezci; 
n�17. 1. ve  schránce důvěry MP Roztoky 
nalezeny doklady a platební karty – naleze-
né doklady a karta uloženy na MP Roztoky 
jako nález, proveden pokus o vyrozumění 
majitele cestou MP Praha 8 s  negativním 
výsledkem, nalezené doklady odeslány 

na příslušné správní odbory, platební karta 
příslušnému bankovnímu ústavu; 
n�18. 1. oznámeno, že v prostoru nemocni-
ce RHG v Tichém údolí došlo ke konfliktu 
mezi personálem a  neznámým mužem – 
neznámý muž již z místa utekl, zjištěno, že 
neznámý muž se pohyboval po volně pří-
stupné chodbě nemocnice bez ochrany dý-
chacích cest a měl být vulgární na personál 
nemocnice a pacienty, v době, kdy byl jed-
nou zaměstnankyní nemocnice vykazován 
z  prostor nemocnice, se rozčílil a  poničil 
stojan na  dezinfekci, visící na  stěně, 
a do této zaměstnankyně nemocnice úmy-
slně strčil, ke  zranění osob nedošlo, 
na místo též hlídka PČR Libčice, provede-
no místní pátrání dle získaného popisu 
a podezřelá osoba byla nalezena v prostoru 
železniční stanice ČD Roztoky, zjištěna to-
tožnost, kvalifikováno a  šetřeno jako 
podezření z přestupku proti majetku, pře-
stupku proti občanskému soužití a  pře-
stupku proti zákonu o ochraně veřejného 
zdraví;
n�18. 1. oznámen nález plátěné klíčenky 
s přívěskem šedého čipu – nález zveřejněn 
na  webových stránkách MP Roztoky 
a Facebooku – skupina Roztoky; 
n�18. 1. v rámci hlídkové činnosti zjištěno 
na  parkovišti v  ulici Felklova odstavené 
evidentně dlouhodobě nepoužívané vozi-
dlo tov. zn. Ford bez tabulek r. z. – zadoku-
mentováno, zjištěno VIN tohoto vozidla, 
ale provedenou lustrací v evidenci vozidel 
zjištěno, že dle VIN není žádné vozidlo 
v  registru vozidel evidováno, oznámeno 
Silničně správnímu úřadu při MÚ Rozto-
ky; 
n�19. 1. oznámena žádost PČR o spolupát-
rání po  nezletilém 14letém chlapci, který 
se nevrátil domů – provedeno pátrání 
v  místech, kde se schází mládež, hledaný 
chlapec následně nalezen doma u jednoho 
z kamarádů, zadokumentování události si 
převzala PČR Libčice, mladík předán otci; 
n�20. 1. žádost o  asistenci osádce rychlé 
zdravotnické pomoci při nakládání do sa-
nitního vozu agresivního pacienta, který 
napadal osádku sanitního vozu v ulici Pla-
vidlo – na  místo též hlídka PČR Libčice, 
agresivní osoba naložena do sanitního vozi-
dla a za asistence policisty PČR Libčice es-
kortována sanitním vozidlem do  psychia- 
trické léčebny v Praze 8 – Bohnicích; 
n�21. 1. v  nočních hodinách žádost PČR 
o  asistenci HZS při otevření bytu v  ulici 
Braunerova – hlídka na  místo, na  místě 
HZS, kteří provedli otevření bytu, byt pře-
dán majiteli v pořádku;
n�23. 1. oznámeno, že na Tyršově náměstí 
kopou do košů mladíci, jeden koš s květi-
náčem převrátili – na místě v době příjez-
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du hlídky klid, kontrolovány podezřelé 
osoby, zjištěna jejich totožnost, osoby 
v podnapilém stavu, kopání do košů a pře-
vrácení koše popíraly, vyzvány k  úklidu 
nepořádku, čemuž vyhověly a  nepořádek 
uklidily, kvalifikováno a  šetřeno jako po-
dezření z  přestupku proti veřejnému po-
řádku, v následujících dnech vyřešeno ulo-
žením blokové pokuty v příkazním řízení 
na místě; 
n�23. 1. v  nočních hodinách žádost PČR 
o  asistenci HZS při otevření bytu v  ulici 
Masarykova – hlídka na  místo, na  místě 
HZS, kteří provedli otevření bytu, byt pře-
dán majitelce v pořádku;
n�24. 1. oznámen požár v objektu rodinné-
ho domu v ulici Lidická – hlídka na místo, 
na místě HZS, zjištěno, že došlo k zahoření 
lednice v prvním patře domu, osoby, které 
se nacházely v objektu v době požáru, vy-
vedeny společně s domácími zvířaty z ob-
jektu, uzavřen přívod plynu a přívod elek-
třiny, HZS provedl uhašení zahoření 
lednice, která úplně shořela, k požáru do-
šlo pravděpodobně vinou vadné elektroin-
stalace, na  místo též rychlá zdravotnická 
pomoc, která provedla kontrolu zdravotní-
ho stavu osob, na místo vyšetřovatel HZS, 
předáno PČR;
n�24. 1. cestou PČR oznámeno, že v prosto-
ru parkoviště u prodejny Albert na Tyršově 
náměstí došlo k napadení poškozeného ji-
nou osobou a  že útočník z  místa utekl – 
na  místě hlídku kontaktoval poškozený, 
který uvedl, že ho agresor nejprve málem 
přejel na parkovišti svým vozidlem, a když 
mu toto chtěl poškozený vytknout, tak jej 
agresor udeřil tzv. hlavičkou do  obličeje, 
poté agresor z místa odjel svým vozidlem, 
zjištěna r. z. vozidla, poškozený nepožado-
val lékařské ošetření, kvalifikováno a šetře-
no jako podezření z  přestupku proti ob-
čanskému soužití;
n�24. 1. oznámena dopravní nehoda ná-
kladního vozidla a  zaparkovaného vozidla 
v ulici Masarykova – na místě zjištěno, že 
nákladní vozidlo nacouvalo do zaparkova-
ného osobního automobilu tov. zn. Renault, 
provedena orientační dechová zkouška 
na přítomnost alkoholu u řidiče nákladní-
ho vozidla s negativním výsledkem, na mís-
to přivoláni policisté SDN Praha-venkov, 
kteří si dopravní nehodu na místě převzali, 
v  evidenci vozidel zjištěn majitel zaparko-
vaného poškozeného vozidla, tento vyrozu-
měn cestou OP Velké Přílepy;
n�25. 1. oznámen nález platební karty Mas-
terCard Raiffeisen Bank v ulici Nádražní – 
nalezená platební karty zaslána příslušné-
mu bankovnímu ústavu;
n�26. 1. oznámeno ujetí od  BČS MOL 
v Přílepské ulici, kdy řidič vozidla tov. zn. 

Škoda natankoval do palivové nádrže vozi-
dla palivo a  odjel od  BČS, aniž by u  po-
kladny BČS zaplatil – po zhlédnutí kame-
rového záznamu byla zjištěna r. z. vozidla, 
provedenou lustrací bylo zjištěno, že tabul-
ky r. z. jsou v pátrání a že byly nahlášeny 
na PČR jako odcizené v obci Únětice, kva-
lifikováno a šetřeno jako podezření z pře-
stupku proti majetku, o události informo-
vána PČR Libčice; 
n�26. 1. oznámeno další ujetí od BČS MOL 
v Přílepské ulici, kdy řidič vozidla tov. zn. 
Škoda natankoval do palivové nádrže vozi-
dla palivo a  odjel od  BČS, aniž by u  po-
kladny BČS zaplatil – po zhlédnutí kame-
rového záznamu byla zjištěna r. z. vozidla, 
zjištěn provozovatel vozidla, tento vyrozu-
měn, zjištěný odpovědný řidič uvedl, že 
k nezaplacení částky za natankované pali-
vo došlo omylem, a v následujících dnech 
dlužnou částku na  BČS MOL v  Přílepské 
ulici uhradil;
n�26. 1. v nočních hodinách oznámeno, že 
do bytu v ulici Havlíčkova se oznamovatel-
ce dobývá nějaký neznámý muž – na místě 
zjištěna osoba, provedenou lustrací zjiště-
no, že v  pátrání není, dále zjištěno, že 
v minulosti zde tato osoba bydlela, osoba 
poučena, že v  současné době nemá k  to-
muto bytu žádná práva, osoba vykázána, 
z místa odešla, k narušení obydlí nedošlo, 
k žádné škodě na majetku či zranění osob 
také ne; 
n�27. 1. ve  schránce důvěry MP Roztoky 
nalezena Lítačka – uložena na MP Roztoky 
jako nález, v následujících dnech byla za-
slána vydavateli této karty, tj. firmě ICT;
n�28. 1. oznámeno cestou PČR Libčice 
v brzkých ranních hodinách odcizení vozi-
dla Peugeot v ulici Přemyslovská v Rozto-
kách, kdy řidička vozidla odešla z vozidla 
a vozidlo nechala odemčené a nastartova-
né s klíčky ve spínací skříňce, čehož využil 
pachatel, vozidlo odcizil a z místa s tímto 
odjel – provedeno místní pátrání s  nega-
tivním výsledkem, na  místo PČR, která 
odcizení vozidla zadokumentovala jako 
trestný čin neoprávněného užívání cizí 
věci;
n�28. 1. v  rámci hlídkové činnosti v  ulici 
Husova byla hlídkou kontrolována osoba, 
u které při provedené kontrole bylo zjiště-
no, že prochází pátráním po osobách a  je 
hledaná – osoba předána PČR Libčice k je-
jich dalším opatřením;
n�28. 1. v rámci hlídkové činnosti nalezeno 
na  okraji komunikace ulice Svatý Ján 
v obci Únětice vozidlo, u kterého při pro-
vedené kontrole bylo zjištěno, že toto vozi-
dlo prochází pátráním po  vozidlech a  že 
vozidlo bylo téhož dne v brzkých ranních 
hodinách odcizeno v  ulici Přemyslovská 

v  Roztokách – vyrozuměna PČR Libčice, 
která se dostavila na místo nálezu a naleze-
né vozidlo si převzala k jejich dalším opat-
řením;
n�29. 1. oznámeno, že v  prodejně Albert 
na Tyršově náměstí došlo ke krádeži zboží, 
a to tím způsobem, že neznámý muž si na-
ložil v prostoru prodejny zboží do nákup-
ního košíku a s tímto prošel přes oddělení 
zeleniny ven z prodejny, toto měl dle ozna-
movatelky učinit už předtím asi ve  dvou 
případech – na místě byla hlídka kontakto-
vána oznamovatelkou, byl zjištěn popis po-
dezřelé osoby, na základě oznámení jiného 
svědka události byl zjištěn její výskyt 
na oploceném pozemku v ulici Hlouchova, 
zde byla podezřelá osoba zadržena i s odci-
zenými věcmi, zadokumentováno, zjištěna 
totožnost podezřelé osoby,  nalezené věci, 
u nichž bylo podezření, že pocházejí z krá-
deže z  prodejny Albert, nebyla ochotna 
podezřelá osoba vydat, ke krádeži se nedo-
znala, bylo využito ustanovení § 17 odst. 1 
z. č. 553/1991 Sb., a  věci byly podezřelé 
osoby odejmuty, kvalifikováno a  šetřeno 
jako podezření z přestupku proti majetku, 
zajištěny kamerové záznamy z  prodejny 
z  doby krádeže, oznámeno příslušnému 
správnímu orgánu, tj. Komisi pro projed-
návání přestupků při MÚ Roztoky, k pro-
jednání; 
n�1. 2. ve schránce důvěry MP Roztoky na-
lezen průkaz pojištěnce ČPZP – nalezený 
průkaz zajištěn na MP Roztoky jako nález, 
zjištěna majitelka, majitelce nalezený prů-
kaz předán, majitelka by touto cestou chtě-
la poděkovat poctivému nálezci; 
n�2. 2. oznámen nález MT Xiaomi Poco 
na autobusové zastávce Žalov rozcestí, kte-
rý oznamovatelka donesla na MP Roztoky 
– téhož dne zjištěn majitel tohoto naleze-
ného MT a  nalezený MT mu byl předán, 
majitel by touto cestou chtěl poděkovat po-
ctivému nálezci. 
 

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

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

�Petr�Vevera
�ved.�str.�MP�Roztoky
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Loňské přírůstky byly opravdu různorodé, 
velkou radost nám udělal Úřad pro zastu-
pování státu ve  věcech majetkových, jenž 
naší instituci postoupil výtvarná a sochař-
ská díla, která připadla státu, a díky rychlé 
reakci kolegů následně skončila v  naší 
sbírce.  

Mezi získanými výtvarnými díly jsou 
charakteristické práce významných čes-
kých umělců, ale i  kvalitní tvorba méně 
známých autorů. Jmenovat lze jen ty nej-
známější. Kdo by neznal práce Jana Pre-
islera nebo malby Otakara Nejedlého 
z  jeho pobytu v  Indii či na  Cejlonu, svěží 
krajiny Antonína Hudečka a Oty Bubeníč-
ka, dílo Karla Svolinského, Františka Ti-
chého, Jana Baucha či venkovské scenerie 
Josefa Lady. A právě o variace s  tématem 
milenců, dívčích aktů, roztomilých dítek, 
krajin blízkých i vzdálených, nejen z atelié-
rů zmíněných autorů, se rozšířila sbírka 
výtvarného umění ve  Středočeském mu-
zeu. Většina děl bude sice potřebovat větší 
či menší restaurátorský zásah, ale i přes ten-

to nedostatek se jedná o  velmi významné 
přírůstky.

Zdenka Braunerová, naše a patrně i vaše 
srdeční záležitost, „obohatila“ největší ko-
lekci svého výtvarného díla uloženou 
v muzeu o několik maleb. Prostřednictvím 
aukcí a  nákupu ze soukromých sbírek se 

nám podařilo získat několik olejů, z nichž 
výjimečný je obraz Paříže. Jedná se o dílo, 
jehož motivem je pohled na Paříž směřují-
cí přes lodě zakotvené na  břehu Seiny 
na  siluetu katedrály Notre-Dame, stojící 
v pozadí a zahalenou v lehkém oparu. Mal-
ba má skvělé kompoziční řešení, je barevně 
velice kultivovaná, laděná do  hnědých 
tónů s  barevnými akcenty v  přední části 
obrazu. Tuto vynikající malířskou práci, 
ale i  další přírůstky si budete moci pro-
hlédnout v  Ateliéru Zdenky Braunerové 
a ve stálé expozici na zámku v Roztokách. 

Také sbírky uměleckého řemesla se roz-
rostly o  pár zajímavých předmětů, 
z  nichž nejstarší byla železná pokladnice 
na  žold vyrobená v  1. třetině 17. století, 
představující dobový příklad tradiční 
kovářské práce. Pomyslným protikladem 
zmíněného robustního vojenského trezoru 
byl nepochybně získaný soubor subtilních 
rytých stříbrných šperků, hodinek, hygie-
nických a  kuřáckých potřeb, zastupující 
předměty užívané na sklonku 19. a v první 
polovině 20. století nejen k  účelu spole-
čenské reprezentace. 

Na  základě mnohaletých dobrých vzta-
hů s  výtvarnicí, loutkovou animátorkou, 
režisérkou, ilustrátorkou dětských knih 
i učebnic Jaromírou Burdovou (VŠUP, ate-
liér Adolfa Hoffmeistra), která nám za své-
ho života věnovala velmi zajímavou kolek-
ci vánočních ozdob, loutek, devoční 
grafiky, ale i další vzácné předměty každo-
dennosti, se nám podařilo získat část její 
umělecké pozůstalosti. Obsáhlý soubor 
filmových loutek, kulis a animačních návr-
hů čeká zároveň s  malířčinými kresbami, 
malbami či grafickými listy na  odborné 
zpracování. 

Nové přírůstky ve Středočeském muzeu
Braunerová, Preisler, Nejedlý, ale i Felkl nebo truhla na žold ze 17. století
Středočeské	muzeum	získalo	v	minulém	roce	více	než	2000	sbírkových	
předmětů,	které	byly	ošetřeny	nejprve	smluvně	(darovací	či	kupní	smlouvou),	
poté	prohlédnuty	konzervátory,	zapsány	a	uloženy	do	příslušných	sbírek.		
Číslo	je	opravdu	astronomické,	jen	pro	srovnání,	muzeum	v	současné	době	
eviduje	okolo	500	000	předmětů,	včetně	archeologických	nálezů.	

Z. Braunerová: Paříž, olej, kol. 1890

Ukázky ze sbírek uměleckého řemesla: kapesní hodinky, auto zn. Talbot, kol. 1940
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TéMA	MěSíCE	|	HISTORIE

Dosud byla za nejstarší hymnu světa pova-
žována japonská hymna Kimi Ga Yo (Vlá-
da Jeho Císařské Výsosti – 君が代). Verše 
byly napsány ve stylu waka v 11. století, ale 
hudba až v roce 1880. Za nejstarší evrop-
skou hymnu je pokládána píseň Het 
Wilhelmus (Vilémova píseň) z roku 1572, 
píseň o Vilémovi I. Oranžském, vůdci ni-
zozemského povstání proti Španělům. Stát-
ní hymnou Nizozemska je od roku 1932.

Ještě starší než tyto hymny je však stře-
dověká hymna Polska a Litvy Bogurodzica, 
jejíž autorství je připisováno svatému Voj-
těchovi (956–997). 

Nejstarší dochovaný zápis písně s nota-
mi byl původně napsán na volný list papí-
ru. Později byl vlepen na  vnitřní stranu 
obalových desek knihy s  latinskými kázá-
ními. Sepsal je roku 1407 polský vikář Ma-
ciej z  Grochova. Tento zápis tehdy velmi 

rozšířené písně Bogurodzica je uchováván 
v Bibliotece Jagiellońskiej.

Bogurodzica se z  církevní písně stala 
chorálem rytířů, zpívaným před bitvou, ale 
také písní korunovační a  slavnostní hym-
nou Polska a Litvy. Text písně obsahuje sta-
roslověnská, polská a česká slova.

Bogurodzica, dziewica
Bogiem sławiena Maryja
Twego syna, Gospodzina,
Matko zwolena Maryja
Zyszczy nam Spuści nam.
Kyrieleison. 
Twego dziela krzciciela, Bożycze
Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze.
Słysz modlitwę, jąż nosimy
A dać raczy, jegoż prosimy,
A na świecie zbożny pobyt
Po żywocie rajski przebyt.
Kyrieleison.

Píseň se zpívala před bitvami u Grunwaldu 
(1410) a  u  Varny (1444), což lze vysvětlit 
vlivem české kulturní tradice. Jan Hus po-
zvedl český jazyk na nejvyšší úroveň mezi 
slovanskými jazyky. Byl vzorem i pro pol-
štinu – až do 15. století psali Poláci pouze 
latinsky. Bogurodzicu tedy ani dříve zapsat 
nemohli. Další rozšíření písně se dá přičíst 
i  tomu, že na  straně husitů válčili litevští 
i ruští bojovníci, mimo jiné i družina kní-
žete Fjodora (Friedricha) Ostrožského.

Dnes si tuto píseň připomínají Poláci, 
Bělorusové a Rusové. Podle všeho je to nej-
starší známá hymna. Za  jejího autora je 
pokládán Čech, syn knížete Slavníka Voj-
těch, který byl 19. února 982 u nás, na Le-
vém Hradci, zvolen pražským biskupem. 
Bylo mu dvacet šest let.

Svatý Vojtěch je českým patronem. Jako 
Wojciech je také patronem Poláků a  jako 
Béla patronem Maďarů.

� l

Jiří�Klapka�
Autor	je	hudební	historik

Okruh předmětů spojených s produkcí fir-
my Jan Felkl a syn, která vyráběla v Rozto-
kách glóby různých velikostí v 17 jazyko-
vých mutacích po  dobu téměř 80 let, byl 
vloni doplněn unikátním exemplářem gló-
bu o  průměru 8,6 cm z  90. let 19. století, 
a to v rumunštině. A co víc, kromě vlastní-
ho glóbu jsme zakoupili i  litografický ká-
men ve  stejném jazyce, doplněný mapou, 
která se tiskla na glóbus v průměru o 3 cm 
větší, než je ten náš. 

Na sklonku roku se pak povedlo zakou-
pit výjimečně zachovalé dětské hračky, jež 

snad jednou potěší dětského návštěvníka 
muzea. S autíčky zn. Talbot, Tudor Škoda 
1101, Tatra 600 – Tatraplán nebo moto-
cyklem se sajdkárou vyráběnou firmou 
Drukov si hrály děti už ve 40. a 50. letech 
minulého století. 

Středočeské muzeum děkuje za  spolu-
práci Zlatě Dobošové a Antonínu Čermá-
kovi. 

 l

Odborné�oddělení�Středočeského�muzea

Svatý Vojtěch, Levý Hradec a nejstarší hymna 
Na	Levém	Hradci	byl	před	1040	lety	zvolen	Vojtěch	Slavníkovec	pražským	
biskupem.	Patřil	k	nejvzdělanějším	a	nejtalentovanějším	osobnostem	své	doby.	
Je	mu	připisováno	autorství	Legendy	o	svatém	Gorgoniovi	i	písní	Hospodine,	
pomiluj	ny	a	Bogurodzica.

J. Burdová a Simona Dušátková: návrhy pohádkových po-
stav, loutky vznikly pro večerníčkový seriál Sedm havránků 
z roku 1982

fo
to

:�A
le

š�H
ůl

ka



Nejmodernější posilovací 
stroje z USA značky Hammer, 
největší překážková dráha v ČR, 
kryokomora či sauna a fyzioterapie. 
To je jen část možností a služeb, 
které nabízí nově otevřené 
Fitness centrum Gymstory 
v Obchodním centru Šestka v Praze 
6 v blízkosti pražského letiště. 
Ideální podmínky pro trénink tu 
najdou všichni, maminky s dětmi, 
profesionální sportovci, ale i široká 
veřejnost. Moderní fitness koncept 
využívá jak špičkové technologie, 
tak netradiční metody tréninku. 
Na skupinových i individuálních 
lekcích trenéři pomáhají 
s rozvojem přirozeného pohybu, 
odbouráváním bolesti nebo 
špatných pohybových návyků.

„Po galerii umění Sky Gallery 
Šestka a herně Game World je 
nyní Gymstory další volnočasovou 
službou, kterou pro návštěvníky 
v obchodním centru Šestka 
otevíráme. Věříme, že moderní 
multifunkční fitness centrum na 
ploše 1 700 metrů čtverečních díky 
své nabídce strojů, aktivit a lekcí 
uspokojí i opravdu náročné klienty,“ 
říká Michaela Němcová, centre 
manager OC Šestka.

Hlavním lákadlem pro návštěvníky 
Gymstory je možnost vyzkoušet 
si unikátní cvičební systém 
ideomotorické terapie (IMT), který 
využívá přirozené pohyby těla 
a šetrným způsobem buduje 
stabilitu, sílu i hybnost kloubů 
a dokáže se vypořádat s obvyklou 
bolestí zad, kyčlí nebo ramen.

Velkou chloubou fitness centra je 
také největší interiérová překážková 
dráha v České republice. Návštěvníci 
si na ní mohou natrénovat 
prakticky všechny prvky, s nimiž 
se setkají na OCR závodech, jako 
je Spartan Race, Gladiator Race 
nebo Predator Race. Gymstory je 
tak jediným, navíc certifikovaným 
zařízením pro organizaci NINJA 
GAMES v ČR i SR. Přímo na 
fanoušky extrémních závodů jsou 
zaměřeny i některé z tréninků – od 
tříhodinových přípravných kurzů 
pro úplné začátečníky, kteří se 
s překážkami a celým konceptem 
teprve seznamují, až po dlouhodobé 
kurzy pro ty, kteří se chtějí znatelně 
posouvat na výsledkových listinách 
závodů. „V kurzech se zákazníci 
seznámí prakticky se všemi prvky, 

které se na závodech objevují. Ať už 
se jedná o šplh na laně, ručkování, 
stabilizační překážky na rovnováhu, 
nošení břemen, nebo třeba přelézání 
stěn a konstrukcí, všechny správné 
techniky si závodníci natrénují u nás 
a na závodech je už nic nepřekvapí,“ 
slibuje školitel trenérů Václav Rázl.

Fitness centrum myslí také na 
všechny, kteří se chtějí cítit fyzicky 
lépe nebo cvičením vyřešit některé 
zdravotní problémy. Využít tak 
mohou například hodiny jógy nebo 
fyzioterapie či si dopřát regeneraci 
v kryokomoře nebo v sauně.

Koncept počítá i se zdravým 
pohybem dětí. Přímo pro ně je 
určen dětský kurz Jungle gym, kde 
děti při přelézání překážek různých 
obtížností přirozenou formou zlepší 
svou sílu i pohyblivost.

Stálí návštěvníci, ať už celého fitness 
centra, nebo jen některých kurzů, 
mají možnost využít členských karet 
s výraznými slevami. Pro ty, kteří by 
chtěli navštívit centrum zdravého 
těla a vyzkoušet, jestli jim bude 
trénink právě tady vyhovovat, jsou 
určeny běžné jednorázové vstupy.

Nové GYMSTORY  
v OC Šestka umí 
zbavit bolesti  
zad i připravit  
na Spartan Race
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V pátek 21. ledna se v Husově sboru Církve 
československé husitské uskutečnila eku-
menická Slavnost s prosbou za sjednocení 
křesťanů. Zúčastnili se jí farníci tří křesťan-
ských církví – kromě hostitelské ještě Čes-
kobratrské církve evangelické a římskoka-
tolické. Byl to jedinečný duchovní 
i kulturní zážitek s podporou skvělého ko-
morního pěveckého tělesa. Společnou bo-
hoslužbu, připravenou na  základě textů 
Rady církví Blízkého východu (!), celebro-
valy dvě mladé paní farářky Kristýna Ptáč-
ková a Anna Pokorná. Slavnost byla ukon-
čena překrásně provedeným zpěvem 
z Taizé.

Účastníků nebylo mnoho – jen kolem 
dvou desítek. Možná k tomu přispělo mra-
zivé počasí či obavy z nákazy omikronem. 

Možná že v  jarním či letním období by 
uspořádání takového setkání bylo vhod-
nější, když vzpomenu na ekumenické bo-
hoslužby v devadesátých letech.  Ale mož-
ná je to obraz české společnosti, která se 
sice v  politické rovině ráda odvolává 
na křesťanské kořeny a konzervativní hod-
noty, ale ve skutečnosti je opulentně kon-
zumní. Podle zprávy Českého statistického 
úřadu o výsledcích sčítání lidu v roce 2021 
se k římskokatolické církvi hlásí cca 8–10 % 
populace ČR, k evangelíkům 0,3 % a k „če-
choslovákům“ jen 0,25 %.  Navíc jde o setr-
vale a  výrazně klesající trend. Tradiční 
církve tak „dohání“ různá obskurní spole-
čenství, např. Vyznavači řádu rytířů Jedi 
(ze ságy Hvězdné války), s nimiž se ztotož-
ňuje 0,2 % populace!

Je třeba mít ovšem na  mysli, že statistic-
kých 8–10 % katolíků znamená celorepub-
likový průměr s tím, že jádrem religiozity 
je Morava a směrem na západ rapidně kle-
sá, až téměř k nule. Např. v Roztokách lze 
odhadovat počet praktikujících katolíků 
na  1–2 % obyvatel města. Tato statistická 
čísla je samozřejmě třeba přijímat s výhra-
dou a vědomím, že ne každý věřící křesťan 
se nutně ztotožňuje s nějakou církví.

Přesto, anebo právě proto, má ekume-
nický dialog jednotlivých křesťanských de-
nominací smysl a význam. Vždyť v Rozto-
kách se pyšníme tím, že na Levém Hradci 
byla zbudována první křesťanská svatyně 
v Čechách, postavená ještě před rozkolem 
církve na západní – latinskou a východní 
– řeckou (1054) a  dalšími reformacemi 
a protireformacemi. Tento historický vklad 
bychom měli ctít a rozvíjet.  l

Za jednotu křesťanů
Třicátý	leden	je	spojen	s	neblahým	výročím	tzv.	krvavé	
neděle	v	severoirském	Londonderry,	kdy	vojsko	rozehnalo	
nepovolenou	demonstraci	katolíků	ostrou	střelbou.	
Výsledkem	bylo	14	mrtvých.	Tento	ostudný	projev	nenávisti	
se	odehrál	v	zemi,	kterou	označujeme	za	kolébku	evropské	
demokracie,	před	50	lety.

Stanislav�Boloňský

ROZTOKY

MAŠKARNÍ 

PLES
Sobota 19. 3. 2022 od 19.00 hodin

Kongresový sál hotelu Academic,
Tyršovo náměstí 2222, Roztoky

Vstupné 200 Kč

Rezervace vstupenek na tel. 606 893 292   

Vás srdečně zve na tradiční

Masky nejsou podmínkou, karnevalové doplňky ke koupi v šatně

K tanci hrají a zpívají Vlaďka a Jaroslav Drdovi
a PARTY HIT MIX

hosté: Taneční skupina ZUŠ Roztoky           
           

Změna termínu kvůli epidemiologickým opatřením vyhrazena

 
ROZTOKY

Vás zve na volné pokračování přednáškového cyklu

Co prožíváme s dětmi 
na prahu dospělos - 

čtvrtek 31. 3. 2022 od 18:30 

otázky a odpovědi

INZERCE
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Budování drobné stavby na  břehu prošlo 
v uplynulých letech  nejrůznějšími peripeti-
emi. Před cca šesti lety jsme měli skvělý ar-
chitektonický návrh od mladé dvojice archi-
tektů, žel finančně nesmírně nákladný. 
Později jsme se nevešli do kritérií vyhlašo-
vané dotace. Ceny stavebních materiálů me-
zitím výrazně narostly a  peníze jsme vždy 
raději směřovali na něco potřebnějšího. 

V  zastupitelstvu padl návrh, abychom 
pořídili tuctový přístřešek v OBI – na to ale 
většina zastupitelů nekývla. 

Dnes máme přístřešek nepřehlédnutelný, 
nápadný, chcete-li designový, možná tro-
chu provokativní.  Zveřejnil jsem první fot-
ky krátce po instalaci na Facebooku. Ohlas 
mne překvapil. Víc než šest stovek oslove-
ných se vyjádřilo (k 7. únoru) pochvalně, 
asi padesátka kriticky, zejména k tomu, že 
stavbička nemá zadní stěnu. Několik pisa-
telů rozpálilo doruda to, že je zastávka čer-
vená. Na názor máme každý právo, jakko-
liv i urážky a  ironizace by měly mít svůj 
strop. 

Osobně vnímám přístřešek jako zajímavý 
počin, který naše město architektonicky 
obohatil. I přes profukování svůj praktický 
účel plní též – usadí se do něj cca šest osob, 
neprší na ně. Čekání pod touhle červenou 
střechou přece není dlouhé, je to vždy 
na pár minut, než přijede přívoz. A na lodi 
jsou cestující vystaveni rozmarům počasí 
zcela a bez debat též. 

Okolí zastávky vybavíme během násle-
dujících měsíců informační tabulí a  no-
vým košem. Až se okolní příroda zazelená, 
bude to pěkné posezení. 

 l

Tomáš�Novotný
místostarosta

Zadání znělo: Navrhněte co nejlevnější za-
stávku k přívozu, demontovatelnou, aby se 
dala v případě povodní odvézt. 

Řešením je jednoduchý lapidární objekt 
odkazující k industriální stránce života ko-
lem řeky (nákladní lodě, přívoz…). Vlnitý 

plech pláště odkazuje na klasické venkov-
ské zastávky, ale zároveň se tvarosloví ob-
jektu záměrně vyhýbá konotaci klasické 
zastávky. Byla by přece škoda postavit 
na  vltavský břeh všední zastávku, jak ji 
známe od autobusu. A navíc – před povod-

ní není potřeba nic rozebírat, není čas. Sta-
čí vzít, ale rovnou vzít za  hák a  odvézt ji 
na bezpečné místo.

Je červená. Hrdě hlásí, „jsem tu“ a plují-
cím i jdoucím kolem oznamuje „tady jsou 
ROZTOKY“. 

Chybí zadní stěna. Záměrně. Jednak 
v zastávce bude méně nepořádku, ale hlav-
ně vzniklo krásné okénko s  průhledem 
na řeku. Takový fotorámeček. 

Je to drobný, ale výrazný objekt na břehu 
řeky. Podobně jako červená mašle nebo 
brož, prostě artefakt, který by měl potěšit. 
Je v  tom i nadsázka a humor a seriózním 
zastávkám nemá samozřejmě vůbec šanci 
konkurovat, jakkoliv i  ona chvíli uchrání 
před deštěm a poskytuje místo na sezení. 

Snad bude dlouho sloužit a dělat radost. 
l

Ondřej�Smolík
autor	návrhu

Smyslem Keltského telegrafu je pomocí 
světelného signálu propojit místa v kraji-
ně a ty, kteří se telegrafování účastní. Na-
vazuje se tak na pradávnou techniku vyu-
žívající ohňů k  přenosu zpráv z  kopce 
na  kopec. V  Evropě, a  tedy i  u  nás, jej 
k  dokonalosti dovedly keltské kmeny 
a využívalo se jej ještě ve středověku, kdy 

na vrcholcích kopců vyrostly strážní hra-
dy a tvrze.

V sobotu 19. 3. 2022 v 19 hodin se sejde-
me na  vrcholu Řivnáč, kde se chystáme 
tímto způsobem navzájem propojit s jiný-
mi kopci. Při Keltském telegrafu se využí-
vají ohně, světlice či jiné světelné zdroje. 
Jedním z  poselství Keltského telegrafu je 

odkaz k  pradávné tradici našich předků 
spojený s návratem k sobě samým. Přijďte 
se podívat na pradávnou komunikaci mezi 
kmeny a zažít neopakovatelný večer s mys-
teriem noční krajiny. Je to cesta, jak se vrá-
tit k normálnímu životu po covidu.  l

Zdroj: www.keltskytelegraf.cz

Červená brána do Roztok

Červená zastávka u přívozu

Keltský telegraf – celorepubliková akce

Zkraje	února	se	rozsvítil	náš	břeh	Vltavy	u	přívozu	
do	červena.	Po	dlouhých	desetiletích	tu	„přistála“	nová	
čekárna,	přístřešek	pro	cestující	přívozem.	Zbudovala	ji		
firma	Pohl	podle	návrhu	architekta	Ondřeje	Smolíka.	Městu	ji	
zmíněná	firma	velkoryse	darovala,	za	což	jí	patří	dík.	
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Hledáme královnu masopustu – královnu 
matku
Jaká má být? Co masopustu přinese?

n�Musí být z  Roztok, roztocká či pevně 
s Roztoky svázaná.
n�Musí mít děti a býti vdaná či žít v dlou-
hodobém partnerství. Protože nic tolik 
člověka nevycvičí v překonávání překážek 
nepřekonatelných, poskytování podpory 
lidem v  těžkých okamžicích a  nejnemož-
nějších časech.
n�Musí umět skvěle vařit, mazat svačinky, 
péct zelníky, dělat foccaciu a lázeňáček.
n�Musí zvládat mazat med kolem huby 
a sladký život maškarám přinésti!
n�A iniciály M. K. či K. M. jako „královna 
matka“ nebo „masopustní královna“ též 
nejsou na škodu (resp. jsou za ně plusové 
body).

Jste to přesně vy? Přihlaste se do  kon-
kurzu. Svůj královský motivační dopis pro-

sím zašlete na roztoc@roztoc.cz do 19. úno-
ra.

19. února | Masopustní obchůzka po roz-
tockých domácnostech

Věnujte prosím pozornost této skvělé 
události, která je tou nejlepší investicí 
do  vašeho bytí a  žití v  dalším roce! Jako 
každý rok budou Roztoky obcházet maso-
pustní maškary. Obcházejí, zpívají, tancují 
a vinšují. A také jedí a pijí… Když pro ně 
připravíte nějaké drobné pohoštění, při-
jdou i k vám! O jejich návštěvu můžete po-
žádat přes formulář na webu Roztoče.

26. února | Masopustní průvod a  další 
dění
n�5.30 Ranní kuropění na Školním náměstí 
– Slet světelných, hrabavých a  mnohých 
dalších maškar a začátek rojení Roztoky
n�Po  celý den od  10.00 Výstava a  dopro-
vodný program v kavárně Vratislavka

n�16.30 Stahování vlajek & stínání kohouta 
se zpěvy, tanci a rojením maškar s králov-
nou matkou v čele na Školním náměstí

Budeme rádi, když se k nám v masopust-
ním roji připojíte.� l

Za Sdružení Roztoč
Zuzana�Šrůmová

Roztocký masopust 2022
Milé	masopustní	maškary,	vážené	hospodyně,	hospodáři	
a	všelijaká	drobotino,	přichází	roztocký	masopust,	jak	už	
bývá	v	tuto	masopustní	dobu	zvykem.	A	jako	každý	rok,	
hledáme	královnu	masopustu.

Poděkování�vedoucímu�
knihovny
Ráda	bych	poděkovala	vedoucímu	
roztocké	knihovny	panu	Špačkovi	
za	ochotu	a	vstřícnost	k	nám,	čte-
nářům.	Zejména	v	současné	době,	
kdy	je	pro	onemocnění	jeho	kolegů	
zaveden	v	knihovně	„pultový	režim“,	
se	pan	Špaček	po	celý	den	nezastaví.	
Myslím	si,	že	podél	regálů	s	knihami	
naběhá	každý	den	pár	kilometrů.	
Přesto	je	vždy	dobře	naladěn	
a	ochotně	vyhledává	knížky	podle	
předloženého	seznamu,	případně	
sám	nabízí	tituly,	které	by	se	čtenáři	
mohly	líbit.	Na	panu	Špačkovi	je	
vidět,	že	má	rád	lidi	a	že	ho	jeho	
práce	opravdu	baví.	Jsem	moc	ráda,	
že	v	Roztokách	máme	takového	
knihovníka.		 l

Etela�Bakešová

ROZTOCKÝ MASOPUST 
2022

Pořádá Sdružení Roztoč s podporou města Roztoky a Středočeského kraje

MASOPUSTNÍ OBCHŮZKA PO ROZTOCKÝCH DOMÁCNOSTECH
19. února 2022

26. února 2022
MASOPUSTNÍ PRŮVOD

Drobné skupinky maškar obcházejí městem, tančí a vinšují, pijí a hodují 
a blahobyt na příští rok zcela zaručeně zaručují. Mohou přijít i k vám!

Ranní kuropění na Školním náměstí 
Začátek masopustního rojení za Královnou Matkou

už v 5:30

od 10:00 Výstava, kapely, divadlo v kavárně Vratislavka
16:30 Stahování vlajek & stínání Kohouta na Školním náměstí

WWW.ROZTOC.CZ

INZERCE
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Vějíře
Ve  spolupráci se Západočeským muzeem 
v Plzni vzniká výstava věnovaná jednomu 
z nejpůsobivějších módních doplňků – vě-
jíři. Jejím prostřednictvím se představí ne-
jen vějíře pocházející z období baroka, ale 
také ty, které dámy používaly na  plesech 
a  v  Čechách zejména na  tzv. šibřinkách. 
Výstava přiblíží veřejnosti nejen historii 
a  pestrou typologii vějířů, ale i  fotografie 
a  představí také další nezbytné drobnosti 

užívané ženami během plesů. Výstava Ča-
rovný svět vějířů se koná od  25. března 
do 3. července 2022.

Včela
Se skvělou dětskou galerií Sladovna Písek 
připravujeme našim nejmilejším návštěv-
níkům hravý výlet do včelího úlu. V naší 
největší výstavní síni vznikne labyrint, 
ve kterém se děti pomyslně přerodí ve vče-
ly a seznámí se s životem v úlu i mimo něj. 

Samostatnou část bude tvořit hlubší vhled 
do  skupiny včetně ukázek konkrétních 
druhů a zasazení problematiky do širších 
souvislostí. Výstava tak jistě najde své pří-
znivce v širším spektru návštěvníků a na-
bídne několik zajímavých lektorských 
programů. Výstava Včela – cesta do včelí-
ho města se koná od  1. dubna do  4. září 
2022. l

Markéta�Urfusová

Připravujeme v muzeu

Hotel Academic      Neděle 6. 3. 2022 od 15 hodin        Vstupné 80 Kč

Pořad je podpořen grantem města Roztoky  
ROZTOKY

Prodej vstupenek na místě 
Rezervace na tel. 606 893 292

       Představení pro děti - začátek představení od 15 hodin
       Program na 1.pololetí 2022

Tři medvědi a drzá Máša
Loutky bez hranic

O Sněhurce
Divadlo v kufru

Idunčino kvítí                

O chaloupce z perníku
Divadlo Fígl

FINANČNĚ PODPOŘENO MĚSTEM ROZTOKY

Divadélko Kvítko

20.3.

6.3.

3.4.
Budulínek

Divadlo KAKA´

20.2.

Spolek roztockých loutkařů      
KVÍTKO

Hrajeme v Tichém údolí, Vila č.125, Roztoky

6.2.

       Představení pro děti - začátek představení od 15 hodin
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O Sněhurce
Divadlo v kufru
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INZERCE
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V  sobotu 26. března rozezní 
Historický sál zámku v  Rozto-
kách koncert Quartetu Jany 
Koubkové. Zpěvačka, označo-
vaná za nestorku českého jazzu, 
prošla řadou různých stylů 
a  působila v  mnoha význam-
ných hudebních formacích. 
„Naše koncerty zdaleka nejsou 
jenom o jazzu. Čerpáme z mno-
ha hudebních stylů od  blues 
přes latin, šanson až po rap, kte-
rý mne coby rytmizovaná řeč 
baví víc a víc. Proto také zazní 
i jedna z mých nejnovějších pís-
ní Blues neohrožené seniorky, 
která je vlastně takovým rapo-
vým šansonem, novinkou bude 

i Bugatti step od Jaroslava Ježka 
s mým textem,“ zve Jana Koub-
ková. Jana Koubková Quartet 
tvoří známé osobnosti jazzové 
scény: Ondřej Kabrna – piano, 
Vít Švec – kontrabas a Jan Čer-
venka – bicí. Koncert tak slibuje 
jedinečný hudební zážitek.

Vstupenky lze zakoupit 
na  www.muzeum-roztoky.cz, 
případně osobně od  středy  
16. února v  prodejně Pasparty 
a rámy na Tyršově náměstí. 

Koncert se koná v  sobotu  
26. března 2022 od  19 hodin 
ve Středočeském muzeu v Roz-
tokách u Prahy.  l

Jan�Schiesl

Jana Koubková Quartet  
vystoupí v roztockém zámku

Roztočtí tomíci, současní i bý-
valí – zpozorněte! 

21. března roku 2020 jsme 
plánovali oslavu 50. výročí za-
ložení roztockého oddílu, akci 
jsme museli dvakrát odložit 
a  26. března roku tohoto se 
snad už opravdu sejdeme. Pa-
desát dva let a pět dnů… řečeno 
s klasikem – takhle na den přes-
ně to vyjde.  

Rezervujte si proto ve  svých 
diářích sobotu 26. 3., sejdeme 
se v  podvečerních hodinách 
v sále hotelu Academic.

Hodinu začátku ještě upřes-
níme a dáme na vědomí.

Těšme se, šiřme dobrou zprá-
vu mezi sebou a v březnu na vi-
děnou!

� l

Tomáš�Novotný�a�Jindra�Zoufalá

Tomíci budou slavit!

Vstupné  290,– plné 
              190,– zvýhodněné
Prodej přes www.muzeum-roztoky.cz 

Středočeské muzeum  
v Roztokách u Prahy

v 19 hodin
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KULTURNÍ�KALENDÁRIUM�–�ÚNOR–BřEZEN

Oznámení�roztocké�
římskokatolické�farnosti
Z	důvodu	pokračující	rekonstrukce	
interiéru	kostela	Nanebevzetí	
Panny	Marie	v	Úněticích	se	zde	
po	dobu	nejméně	8	týdnů	nebu-
dou	konat	bohoslužby.

Nedělní	mše	svatá	v	8.30	hodin	
bude	sloužena	v	roztockém	koste-
le	Narození	sv.	Jana	Křtitele.		 l

Stanislav�Boloňský

12.	11.	2021	
–	20.	2.	2022

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

Středočeské	muzeum,		
Roztoky

19.	2.	So Masopustní	obchůzka	po	roztockých	domácnostech Roztoky

20.	2.	
Ne

O	Sněhurce	–	Divadlo	v	kufru.
Od	15	hodin Vila	čp.	125,	Tiché	údolí

26.	2.–	31.	3. Výstava	masopustních	fotografií
25	masopustů	na	25	fotografiích

Kavárna	Vratislavka,
Kroupka	38

26.	2.	
So

Masopustní	průvod	a	další	dění
Více	na	www.roztoc.cz Roztoky

5.	3.	
So

Boží	beseda	s	Pastoral	Brothers	–	beseda	Českobratrské	církve	
evangelické.	Od	18	hodin	 Vila	čp.	125,	Tiché	údolí

6.	3.	
Ne

Idunčino	kvítí	–	Divadlo	KAKÁ.
Od	15	hodin Vila	čp.	125,	Tiché	údolí

6.	3.	
Ne

Tři	pohádky	s	písničkou	–	Divadlo	Pohádka.
Od	15	hodin Hotel	Academic

19.	3.
So

Maškarní	ples	
Od	19	hodin Hotel	Academic

19.	3.
So

Keltský	telegraf
Od	19	hodin Vrch	Řivnáč

20.	3.
Ne

O	chaloupce	z	perníku	–	Divadlo	Fígl.
Od	15	hodin Vila	čp.	125,	Tiché	údolí

26.	3.
So

Jana	Koubková	QUARTET	–	koncert.
Od	19	hodin

Středočeské	muzeum,		
Roztoky

27.	3.
Ne

Komorní	orchestr	Dvořákova	kraje	–	koncert.
Od	16	hodin

Středočeské	muzeum,		
Roztoky

31.	3.	
Čt

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

Novinky do fondu jsme v lednu 2022 z růz-
ných převážně technických důvodů neza-
řadili. 

Chci ovšem touto cestou poděkovat zú-
častněným na  přípravě a  provedení akce 
Očkování proti covidu-19 v knihovně: ini-
ciátorce Zuzaně, paním doktorkám Malé 
a  Kuglerové, které zaštítily očkování dětí, 
oběma doktorům, administrátorovi a zdra-
votníkovi od Samaritánů i panu místosta-

rostovi, jenž se lvím dílem podílel na ladě-
ní podmínek. 

Pokračovaní chystáme na 18. 2. odpole-
dne – registraci netřeba, stačí dorazit.

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

Za knihovnu 
Mgr.�Michal�Špaček

Městská knihovna informuje
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Příspěvky�v�této�rubrice�vždy�nemusí�vyjadřovat�stanovisko�vydavatele.

František Šulc vystudoval (kromě roztocké 
devítiletky) Fakultu sociálních věd Univer-
zity Karlovy. Dokázal se prosadit na mno-
ha významných pozicích. Pracoval jako 
novinář (v roce 2003 získal cenu Ferdinan-
da Peroutky) i  jako válečný dopisovatel 
z  Iráku a  Aghánistánu. Poté působil jako 

poradce a šéf kanceláře několika ministrů 
obrany. Po  změně politických poměrů 
na  ministerstvu odešel do  podnikatelské 
sféry, kde pracoval ve zbrojařském průmy-
slu.

Nyní se opět na  ministerstvo obrany, 
na pozvání ministryně Černochové, vrací.

Ač je formálně politickým náměstkem, 
bude coby spoluautor tzv. Bílé knihy 
o obraně odborným mozkem ministerstva. 
Věřím, že s ohledem na svou erudici nebu-
de toto silové ministerstvo připravovat 
na minulé války, jak s oblibou činí generá-
lové, ale bude reagovat na  nové výzvy 
a hrozby v globálním prostoru.  l

Profesní úspěch našeho rodáka

Stanislav�Boloňský

Jarda�Huk

Materiál pro zastupitelstvo se týkal výše ne-
investičního příspěvku města na provoz zá-
kladní školy a  na  základě srovnání s  tím, 
kolik na své základní školy poskytují města 
v  okolí Prahy, konstatoval, že náš letošní 
příspěvek ve výši 23 milionů korun (po ode-
čtu oboustranně započítávaného nájmu) je 
mimořádně vysoký, v porovnání s podobně 
velkými školami v sousedství Prahy řádově 
dvojnásobný. Zásadní rozdíl je v  tom, že 
mimopražské základní školy, ačkoli jsou 
podobné velikosti jako naše (Hostivice, 
Černošice, Brandýs nad Labem, Jesenice 
apod.) a jsou vystaveny konkurenci magist-
rátem štědře dokrmovaných pražských 
škol, nevyžadují od  zřizovatele příspěvek 
na  mzdy a  vystačí si s  tím, co přijmou ze 
státního rozpočtu, zatímco naše základní 
škola dostane v roce 2022 od města na mzdy 

(tři speciální pedagogy, školního psycholo-
ga, provozní pracovníky a  správce objektu 
Cihelna a na odměny pro zaměstnance ško-
ly) zhruba osm milionů korun.

Návrh usnesení nepožadoval snížení na-
šeho příspěvku, pouze to, aby se vedení 
školy ve spolupráci s vedením města vyda-
lo na odbor školství krajského úřadu nebo 
do  nějaké s  námi zcela srovnatelné školy 
poblíž Prahy a  probrali společně to, proč 
jiným školám stačí k provozu (úspěšnému, 
s velmi dobrými výsledky!) pouze příspě-
vek státu, zatímco naše škola potřebuje 
velkou finanční podporu města.

Diskuse byla dlouhá a padlo v ní mnoho 
emotivních slov i zpochybnění, co se srov-
návat dá a nedá, ale hlavně univerzální ar-
gument, že naše škola tuhle podporu 
od  města prostě potřebuje. Říká se tomu 

politická vůle a  proti ní není protizbraň, 
jak konečně i hlasování o ještě krotším ná-
vrhu potvrdilo.

Tomáš Novotný měl pravdu. Koalice 
opravdu nepotřebuje před volbami jakou-
koli „nestabilitu“ školy (pamětníci roku 
2006 vědí, co to přinese) a mantrou nejsil-
nější opoziční strany je, že podpora školy 
ze strany vedení města je nedostatečná.

Není mi líto těch dvaceti nebo třiceti ho-
din, které jsem strávil vyhledáváním doku-
mentů, dat ze škol a měst, směrnic a ma-
nuálů MŠMT i  na  cestách za  řediteli škol 
na Slánsku, které osobně znám. Třeba se to 
někdy hodí, až bude příznivější doba a jiná 
politická vůle.

A  s  velkým respektem vzhlížím k  sou-
časné české vládě, která se tu řadu let 
uplatňovanou metodu „nasypte tam pra-
chy, ať je klid“ snaží změnit.

� l

Jak jsem se poučil
Místostarosta	Tomáš	Novotný	měl	pravdu,	když	mi	v	diskusi	
říkal,	že	jsem	si	pro	svůj	podnět	do	zastupitelstva	vybral	
pitomý	termín.	Opravdu,	pitomější	by	se	sotva	našel.	Měsíc	
po	schválení	rozpočtu	(na	jehož	projednávání	jsem	bohužel	
z	důvodu	nemoci	chyběl),	v	době	vrcholící	bůhvíkolikáté	
vlny	epidemie	a	ke	všemu	sedm	měsíců	před	datem	
komunálních	voleb.	

Náměstkem	ministryně	obrany	v	nové	vládě	byl	ustanoven	
rodák	z	Roztok	František	Šulc	(1970).	Dosažení	takového	
prestižního	postu	lze	bezpochyby	považovat	za	velký	
profesní	úspěch.	Sluší	se	proto	nové	„pravé	ruce“	paní	
ministryně	popřát	mnoho	úspěchů	v	práci,	neboť	je	to	svým	
způsobem	i	v	zájmu	nás	všech.

n�Hlídání dětí v  Roztokách – dopolední 
i  celodenní, nabízí profesionální chůva, 
malá skupina, vyrábíme, zpíváme, cvičíme. 

Pomohu s přípravou do státní školky. Jana 
Suchopárková – e-mail: ruze.jana@se-
znam.cz, tel. 604 726 800 � l

Řádková inzerce
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NÁZORY A KOMENTÁŘE

Rozvinula se delší debata, ve které většina 
zastupitelů i přítomná paní ředitelka školy 
zdůvodňovali, proč tomu tak je a proč by 
to mělo tak zůstat. Padaly zde důvody, že 
„srovnání s jinými školami není možné – 
věci jinde fungují jinak – rozpočet je sesta-
vený účelně a  má nějaký smysl – ztratili 
bychom konkurenční schopnost vůči 
pražským školám – škola funguje dobře, 
do toho bych nešťoural, školy si vážíme – 
učitelé žijí ve  velkém stresu – jsou na  ně 
kladeny vysoké požadavky – řeší karanté-
ny, testy – pokud ji nepodpoříme, tak nám 
kantoři utečou“.

Když se podíváme na  rozpočty srovna-
telných škol, je pro normálního smrtelníka 
těžké pochopit mnohonásobně nižší částky 
rozpočtu, než je ten náš. Tak kam by nám 

kantoři utíkali? Do škol s šestinovým roz-
počtem?

Některé argumenty jsou silné a  někdy 
i přesvědčivé, ale podstata věci, jak správně 
uvedl pan zastupitel Jandík, je úplně někde 
jinde. Nejde o to sebrat škole nějaké peníze. 
Všichni si uvědomujeme, že škola je velmi 
důležitou institucí, a  všichni chceme, aby 
výuka a výchova žáků byla co nejkvalitnější. 
Také si uvědomujeme, že poslední dva 
roky, díky pandemické situaci, mají učitelé 
mnoho práce a starostí navíc. Testy, karan-
tény, zavírání škol, online výuka, to vše je 
pro ně velmi stresující a všichni si to dobře 
uvědomujeme. Ale v  tomto případě však 
mluvíme o tom, zda služby, které si město 
kupuje, jsou cenově srovnatelné s  tím, co 
kupují jiné školy a co vlastně kupujeme na-

víc. Proč takový velký rozdíl? Je zcela logic-
ké, že kontrola veřejných financí by měla 
být hlavním zájmem zastupitelů, kterým 
dali občané svou důvěru. Neměli bychom 
nikdy zapomínat na to, že nakládáme s pe-
nězi daňových poplatníků. 

Nakonec bylo panem zastupitelem Hu-
kem navrženo pozměněné usnesení, 
ve kterém se žádá, aby vedení školy prově-
řilo, u  škol srovnatelné velikosti v  okolí 
Prahy, zdroje financování mzdových pro-
středků a  náklady na  správce sítě. Jsem 
přesvědčena, že taková zpráva by nám 
vnesla do  věci světlo, a  buď by rozprášila 
pochybnosti, nebo naopak přinesla 
ponaučení, jak to funguje jinde. 

K  prověření však nedojde, protože pro 
usnesení zvedli ruce jen tři zastupitelé. 
Ostatní neměli potřebu něco prověřovat. 
A  tak i nadále bude město přispívat škole 
výše uvedenou částkou, i  když má stejné 
problémy této pandemické doby jako škola, 
a navíc splácí mnohamilionové úvěry.

� l

Naopak v oblasti očkování je to něco ji-
ného. V  tom, že je aktuální a  prorůstá 
do  legislativy. V  tom, že v  afrických ze-
mích se demonstruje za to, aby tam vůbec 
byly vakcíny dodávány, zatímco v  evrop-
ských proti tomu, aby byly aplikovány pod 
hrozbou trestního stíhání. Cokoli v Africe 
chybělo, bylo v Evropě cpáno nuceně snad 
vždycky; jistě si vzpomenete na slova rodi-
čů: „Sněz to, co by za to daly děti v Afri-
ce!“ Demonstrace, které se dějí, nejsou, 

pane Rosiči, vůbec proti existenci očková-
ní.

Demonstranti požadují s  očkováním 
něco trochu jiného: aby pro něj byla pozi-
tivní motivace, nikoli obava z kriminální-
ho pronásledování. Pozitivní motivaci vi-
díme jen v  málo zemích. Naše vlastní se 
vydala cestou otevřeného nepřátelství vůči 
těm, kteří ihned neuposlechnou všechny 
rozkazy. Těmto odpírá přístup do stravova-
cích zařízení, zbytných obchodů a institucí 

a stále říká, že to nestačí. Může kdykoli při-
tvrdit – například dojíždějící nepustit 
do veřejné dopravy nebo do práce s lidmi. 
Zakázat jim obživu a pokutovat je, aby ná-
hodou nemohli ani chvíli vyžít z  úspor. 
A tuto likvidaci označit za pouhé „opatře-
ní“. Opravdu si myslíte, že takové obavy ze 
státního přístupu lze označovat za  víru 
v injekční čipy?

Musíme se smířit s tím, že náš národ tvo-
ří mimo jiné tací, kteří se rozhodli nepři-
jmout tuto vakcínu, a  mají pro to důvodů 
celou řadu. Od chabých k pevným, od směš-
ných k vážným. Ano, nemáme ideální obča-
ny. Máme však ideální stát? Vůbec. A to je 
to, co je terčem demonstrací: přístup státu. 
Ten je věcí všech. Osobní přístup si holt 
musí vyřešit každý sám. Nakonec typický 
postoj „not in my back yard“ převažoval od-
jakživa. A tedy je – známými slovy – jakým-
si skutečným perpetuem.

� l

Ing.�Vít�Patrák

Z pohledu opozice

Proč perpetuum mobile?

V	programu	lednového	jednání	zastupitelstva	se	objevil	
bod,	navržený	panem	zastupitelem	Hukem,	pod	názvem	
Neinvestiční	příspěvek	města	Základní	škole	Zdeňky	
Braunerové.	Tento	bod	byl	reakcí	na	vysoký	příspěvek	
města	na	provoz	naší	školy	ve	výši	26,8	mil.	Kč.	Příspěvek,	
jak	píše	navrhovatel,	je	i	po	odečtení	pětimilionového	nájmu,	
který	je	součástí	příjmů	i	výdajů,	v	porovnání	s	jinými	
základními	školami	v	Praze	a	městech	Středočeského	kraje	
s	přibližně	stejným	počtem	žáků,	extrémně	vysoký.

Nezvyklý	článek	Milana	Rosiče	předkládá	čtenářům	Odrazu	
1/2022	souvislost	mezi	účinností	strojů	a	demonstracemi	
proti	zavádění	nových	povinností.	Pokud	nedemonstrujeme	
za	existenci	perpetua	mobile,	neměli	bychom	demonstrovat	
ani	vůči	změnám	v	legislativě.	To	je	přece	něco	naprosto	
nesouvisejícího.	Za	nebo	proti	perpetuu	nikdo	nedemonstruje	
proto,	že	se	pro	nikoho	nestává	v	žádném	ohledu	povinností	
nebo	zákazem	ho	sestrojit,	a	nikomu	tedy	nezasahuje	
do	vnímání	toho,	jak	by	se	měl	zachovat	ideální	občan	a	jak	
ideální	stát.

Eva�Sodomová
Cesta	pro	město
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ŠKoLY, ŠKoLKY etc.

Vedoucí kurzu, pan učitel Hradecký, nás 
nenechal „ulejvat“ a  vysílal nás na  svah 
hledat lanovku, ať v mlze či vánici. Řídíme 
se heslem: Dokud jezdí vleky, mohou jezdit 
i  lyžaři. Na přiložené fotografii lze spatřit 
záblesk slunce ve  všeobjímající mlze 
na  vršku Klínovce. V  druhé půlce týdne 
došlo i na běžky a vycházky s koulovačkou.

Zdravotník, pan učitel Roučka, pečoval 
nejen o  zdraví účastníků, ale osvědčil se 
i jako „předvaděč“ pantomimy ve hře Akti-

vity, ovace si vysloužil zejména ztvárněním 
příšery, pusy na dobrou noc a ptačí chřipky.

V pátek se počasí výrazně zhoršilo. Brýle 
s  krustou námrazy, silný protivítr, kvůli 
kterému jste museli bruslit dolů ze sjezdov-
ky, a vlasy jako rýžové nudle (dle slov No-
emi) mnohé odradily od  dobrovolného 
odpoledního lyžování. Díky tomu mohla 
příprava na  diskotéku začít již v  časném 
odpoledni. Naše šikovné žákyně připravily 
playlist a  vše dojednaly s  obsluhou. Pro-

gram celého týdne tedy uzavřelo společen-
ské hemžení, chvílemi i  tanec v  přítmí 
za barevných záblesků světel diskokoule.

Ohlasy žáků na lyžák: „Geniální! Miluju! 
Skvělý! Výborný!  Hodně foukal vítr. Zima. 
Dobrodružné. Zábava! Dobrý sníh. Dobré 
sjezdovky, hlavně Klínovec. Hodní učitelé. 
Dobré jídlo a příjemný personál.“  Dojmy 
učitelů jsou velmi podobné. Kurzisté byli 
skvělí, stateční a šikovní, nikdo nepřiměře-
ně nekňoural a na srazy chodili včas, kosti 
lyžařů i  vybavení penzionu přežilo bez 
úhony a  byla to zábava na  svahu i  na  zá-
kladně.

Moc děkujeme paní učitelce Veselé 
za organizaci, tím víc, že kvůli nemoci (ne-
překvapivě covidu) nemohla sledovat naše 
zdatné mladé lyžaře na  svahu ani si po-
chutnat na výtečné stravě v penzionu Da-
niela.  

Doufáme, že příští rok vyvezeme letošní 
šesťáky na stejné místo s podobným úspě-
chem.

� l

Marcela�Marková
ZŠZB

V roce 2022 proběhnou na škole vzděláva-
cí aktivity zaměřené na mediální výchovu. 
Žáci 4. ročníku se seznámí s  nástrahami 
internetu (sociální sítě, fake news, rekla-
ma, youtube). Žáci 7. ročníku získají pře-
hled o jednotlivých typech médií (televize, 

tisk, internet) a dozvědí se, jaké jsou jejich 
přínosy a rizika.

V  rámci prevence rizikového chování 
v digitálním prostoru proběhne v 5. roč-
nících edukativní představení zaměřené 
na  kyberšikanu. Žáci 8. ročníku se zú-

častní besedy týkající se prevence sextin-
gu.

Žáky 9. ročníku čeká vzdělávací aktivita 
v oblasti finanční gramotnosti. Seznámí se 
se strukturou rozpočtu domácnosti a s poj-
my jako internetbanking, bankomat, půjč-
ka, úrok.

V  rámci projektu budeme pokračovat 
ve workshopu Muzikanti do škol, jehož cí-
lem je probudit v dětech zájem o hudební 
prostředí s využitím digitální techniky.  l

Mgr.�Jana�Pazderová

Lyžařský kurz Boží Dar 2022

Projekt O2 Chytrá škola pokračuje

Lyžák	proběhl	covidu	navzdory!	Ze	70	účastníků	byla	úplných	začátečníků	
a	mírně	pokročilých	asi	desítka,	díky	výcviku	pana	učitele	Hradeckého	
se	všichni	posunuli	kupředu	ve	sjezdovém	lyžování	o	řádný	kus,	naučili	
se	na	vleku	i	na	svahu.	Zkušenější	družstva	testovala	svůj	um	na	Neklidu	
a	zajezdila	si	i	na	Klínovci.	Přesun	z	ubytování	na	Klínovec	a	zpět	obnášel	
okružní	jízdu	po	modrých	spojujících	trasách,	což	jsme	nakonec	vyhodnotili	
jako	pěkné	zpestření.	

Velmi	nás	těší,	že	ZŠ	Zdenky	Braunerové	získala	již	
potřetí	grant	nadace	O2	Chytrá	škola.	Projekt	je	zaměřen	
na	podporu	vzdělávání	žáků	v	oblasti	online	bezpečí	
a	na	rozvoj	mediální	a	digitální	gramotnosti.	

Slunce na Klínovci
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ŠKOLY,	ŠKOLKY	etc.	|	SPORT

Letos budeme slavit významná výročí – 
jedná se zejména o  160. výročí založení 
sokolského hnutí, 200 let od narození Jin-
dřicha Fügnera, 160 let od vzniku prvního 
Tyršova tělocvičného názvosloví a 140 let 
od prvního sletu a průvodu Prahou. A aby 
toho nebylo málo, určitě si připomeneme 
i 100 let od narození Emila Zátopka a vý-
ročí 70 let od zaběhnutí světového rekordu 

roztockým atletem Stanislavem Jungwir-
them v závodě na 1 km (čas 2:21,2). Hes-

lem tohoto roku bude: „Tam svět se hne, 
kam se síla napře!“ Tak si všichni přejme, 
aby to bylo v co nejsportovnějším duchu.

TJ Sokol Roztoky děkuje městu Roztoky, 
firmě Eaton, Národní sportovní agentuře 
a spolku Přemyslovské Čechy za podporu 
činnosti.  l

Mgr.�Martin�Matas
TJ	Sokol	Roztoky

Rok 2022 před námi – a hned několik významných výročí v dohledu

n�Angličtina – každé pondělí, od úplných 
začátečníků až po středně pokročilé, začí-
náme dětmi na 2. st. ZŠ v 15.15 hod. a kon-
číme dospělými začátečníky ve 20.00 hod.
n�Francouzština – každé pondělí pro střed-
ně pokročilé od 19.30 hod.
n�Ruština – ve  středu a  v  pátek pro děti 
i dospělé od 17.30 hod. a 19.00 hod.
n�Japonština – v  pondělí večer pro děti 
i dospělé od 17.00 hod.
n�Němčina – ve  středu večer pro dospělé 
středně pokročilé od 19.00 hod.
n�Španělština, italština a  všechny jazyky 
zmíněné výše lze domluvit i jako individu-
ální výuku

Přípravky�pro�děti�
Přijímací zkoušky se blíží, a pokud z nich 
děti mají strach nebo jste zjistili mezery 
v probrané látce, je nejvyšší čas to ještě do-
honit.
n�Přípravka na víceletá gymnázia – každý 
čtvrtek od 15.00 hod.
n�Přípravka na SŠ a 4letá gymnázia mate-
matika – každý čtvrtek od 16.30 hod.

n�Přípravka na SŠ a 4letá gymnázia čeština 
– každý pátek od 16.15 hod.

Letní�tábory�
Zima nám sice ještě vládne, ale řada z vás 
už se nás ptá na  prázdninové příměstské 
tábory. Letos jsme jejich počet navýšili, 
takže máte z čeho vybírat.
n�Kudy cesta do  pohádky (25. 7. – 29. 7. 
2022)
n�Logotábor (8.–12. 8. 2022)
n�Malý objevitel (15.–19. 8. 2022)
n�Hra na hrdiny (22.–26. 8. 2022)
n�Rozjezd před školou (22.8. – 31.8. i  dle 
individuální dohody)

Podívejte se na více informací na www.
lexik.cz/letni-tabory.

Testy�školní�zralosti�a�logope-
dická�vyšetření�v�plném�proudu
Odborníci z  naší pedagogicko-psycholo-
gické poradny se v těchto dnech intenzivně 
věnují mateřským školkám, kde probíhají 
testy školní zralosti. Jsme velice rádi, že se 

tyto návštěvy mohou letos konat, neboť vý-
razně pomáhají rodičům v  rozhodování, 
zda jsou již děti dostatečně připravené 
na nástup do první třídy. Současně se pro-
vádějí i  logopedická vyšetření. Dětí s  va-
dou řeči bohužel přibývá, a proto jsme roz-
šířili lekce individuální logopedie 
i o sobotní termíny. 

Hledáme�lektory�
i�posilu�do�poradny
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.

Do pedagogicko-psychologické poradny 
hledáme speciálního pedagoga/pedagožku 
s  nástupem možným ihned. Informace 
na poradna@lelxik.cz

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

Bc.�Jana�Janoušková
koordinátorka�

2. pololetí v Lexiku – přidejte se k nám
Dali	jste	si	novoroční	předsevzetí,	že	se	začnete	učit	cizí	
jazyky	nebo	oprášíte	již	dávno	zapomenuté	znalosti?	Pokud	
odpovídáte,	že	ano,	nebo	že	to	není	tak	špatný	nápad,	
podívejte	se,	co	vám	můžeme	nabídnout.	

Ve čtvrtek 24. února od 17 hodin se v Ho-
telu Academic uskuteční slavnostní pre-
zentace projektu Příběhy našich sousedů, 
který dětem přibližuje vzpomínky pamět-
níků z  Roztok, jejichž životy významně 
ovlivnily dějinné události 20. století, jež se 
odehrály na území České republiky.

Do  projektu Příběhy našich sousedů, 
který se v Roztokách konal letos poprvé, se 
zapojilo celkem pět žákovských týmů ze 
Základní školy Zdenky Braunerové, kteří 

pod vedením svých učitelů zaznamenali 
pamětnická vyprávění. V  průběhu šesti 
měsíců žáci nejprve natáčeli vyprávění 
místních pamětníků a  dohledávali doku-
mentární materiály k  jejich příběhům. Ze 
shromážděných podkladů pak vytvořili 
vlastní dokumentární díla, která představí 
právě na  slavnostní prezentaci koncem 
února.  

Děti zpovídaly bývalého ředitele Národní 
knihovny ČR Vojtěcha Balíka, restaurátor-

ku Zlatu Dobošovou a dva bývalé starosty 
Roztok – skauta Martina Štiftera a  Jana 
Chytila s jeho ženou Elen Chytilovou.

Prezentace, která bude v  hotelu Acade-
mic, je přístupná veřejnosti (dle aktuálních 
covidových opatření).

Více informací o  projektu najdete 
na webu www.pribehynasichsousedu.cz.

� l

Klára�Břicháčková
Regionální	koordinátorka	

Ožijí vzpomínky pamětníků z Roztok
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SPorT

ROZVRH�SKUPINOVýCH�LEKCÍ�
TJ	Sokol	Roztoky,	Tyršovo	nám.	480,	www.sokroz.cz

PONDĚLÍ
18.45-19.45 h

BODYBALANCE
sokolovna

20.00-21.00 h 
BODYFORMING

sokolovna

STŘEDA
13.45-14.45 h

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
sokolovna

19.30-20.30 h 
JÓGALATES

domek u kurtů v areálu Sokola
NOVÉ od 2. března

PÁTEK

20.00-21.00 h
FITBALL

sokolovna

Nutná on-line rezervace, více na www.sokroz.cz

Získejte energii potřebnou pro udržení ak-
tivního životního stylu. Vyberte si čas 
a formu, která vám vyhovuje. Přijďte si za-
cvičit a přihlaste se do našeho týmu!
Více na www.sokroz.cz.

Bodybalance
Lekce spojuje posilovací, protahovací 
a uvolňující cviky. Je zaměřena na zpevně-
ní středu těla. Vytváří rovnováhu mezi jed-
notlivými svalovými skupinami tak, aby 
pohybový systém fungoval správně, bez 
obtíží a bolesti. Lekce je doprovázena hud-
bou.

Bodyforming
Cvičení pomáhá vymodelovat pěkné křivky 
i udržet tělo ve skvělé kondici. Je kombinací 
svižného a zábavného cvičení při skvělé hud-
bě. Můžete se soustředit jen na sebe, na své 
tělo a odpočinout si od všedních starostí.

Fitball�
Hodina zahrnuje současně aerobní i posi-
lovací část, při které využíváte váhy vlast-
ního těla i  vhodné posilovací a  balanční 
pomůcky – gymball, bosu. Vše je doplněno 
hudbou, která vás bude motivovat. Zamě-
říte se na zlepšení fyzické kondice. 

Jógalates�
Lekce spojuje prvky metody pilates a jógy. 
Posílíte a protáhnete všechny hlavní svalové 
skupiny i  hlouběji uložené svaly. Cvičení 
působí jako prevence před rozvojem bolesti 
zad, pomáhá uvolnit stres, udržuje optimál-
ní hustotu kostí a vytváří pružnější svaly.

Zdravotní�cvičení
Cvičení je zaměřeno na protažení a posíle-
ní všech důležitých svalových skupin. Je 
určeno pro všechny, kteří chtějí pracovat 
na zlepšení pohyblivosti svého těla. Lekce 
je podbarvena hudbou. � l

Přijďte si zacvičit - TJ Sokol Roztoky

V sobotu 8. 1. 2022 se oddíl zúčastnil Kraj-
ského přeboru staršího žactva v hale. Naši 
závodníci se rozhodně neztratili. Aneta 
Hanousková skončila 4. v  běhu na  150 m 
(osobní rekord 20,56 s) a 5. místo přidala 
ve  skoku vysokém. Amélie McSweeney 
brala po velmi statečném a bojovném vý-
konu 6. místo v běhu na 1500 m a konečně 
Julie Staníková – 8. místo v běhu na 800 m 
ze 16 závodnic kraje.

Jak těsně unikla medaile staršímu žac-
tvu, o  to bylo příjemnější vidět radost 
mladšího žactva, když to na  jejich přebo-
rech 22. 1. 2022 „zacinkalo“. Skvěle se po-
pasovala s během na 1500 m Lucie Čížko-
vá, ve finiši jí jen o vlásek uniklo zlato. I tak 

stříbrná medaile byla fajn odměnou za těž-
ký závod. Ve  vrhu koulí mladších žáků 
jsme dokonce získali medaile dvě. Kryštof 
Kratochvíl a Josef Maier si odnesli stříbro 

a bronz. Nicméně i další závodníci se roz-
hodně neztratili, bohužel v několika přípa-
dech jen těsně unikla medaile. A tak nepo-
pulární 4. místo obsadila Markéta 
Kubánková v běhu na 60 m a ve skoku da-
lekém, dále Sofie Andresová v  běhu 
na 800 m a Madla Daňková ve skoku vyso-
kém. Pro všechny je to skvělý vstup do le-
tošní sezony.

K úspěšnému zvládnutí závodů přispěla 
pomoc našich rozhodčích. Velké poděko-
vání Jaromíru Prokešovi, Karlu Ryšánovi 
a Evě Czaderové. Závodníky pak v hale po-
máhali vést trenéři Vlaďka Hanousková, 
Johanka Havlíková a Tom Hanousek.

Moc díky za reprezentaci oddílu a Roz-
tok závodníkům a rodičům obrovské díky 
za pomoc s dopravou.

� l

Martin�Matas
TJ	Sokol	Roztoky	–	oddíl	atletiky

Halová sezona atletiky TJ Sokol Roztoky
I	v	této	covidové	době	se	podařilo	středočeské	atletice	uspořádat	přebory	
v	hale.	Za	velmi	přísných	podmínek,	kdy	závodníci	vstupovali	do	haly		
20	minut	před	svojí	disciplínou,	byli	otestováni	a	ve	společných	prostorách	
nosili	roušky,	se	podařilo	udržet	covid	na	uzdě	a	odzávodit	ve	vybraných	
disciplínách.

Přebor mladšího žactva v hale



PNEUSERVIS
Přílepská 1233 Roztoky

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

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

AUTODÍLY
Přílepská 1233 Roztoky

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

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

AUTOSERVIS
Přílepská 1707 Roztoky

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


