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Vyprávěl mi kdysi kamarád, že měl na vojně na starosti inventář útvaru. A když odcházel do civilu, zjistilo se při inventuře,
že mu chybí jeden tank. Naštěstí než se dala vojenská mašinerie
do pohybu, byl už převlečen a na cestě na nádraží. Do vlaku
se pak plížil z polí z druhé strany nádraží, aby nepadl do spárů
vojenské prokuratury.
Těžko říct, jak to s tím tankem bylo. Copak když vám chybí
třeba deka, tak ji šlohnete bažantovi. Voják se stará, voják má.
S obrněncem je to horší.
Vždy když selhává zásobovací systém a něčeho je nedostatek, následuje hledání cestiček
a způsobů, jak si ke vzácnému zboží pomoci. My starší si pamatujeme význam tehdy
běžného slova „podpultovka“. To je zboží, které není vystaveno na pultě a je dostupné jen
vybrané sortě zákazníků. Ze známosti, za protislužbičku, za úplateček.
A jak je vidět, funguje to u vakcín úplně stejně jako u hovězího. Vakcín je nedostatek,
systém jejich rozdělování je neprůhledný a chaotický, prioritní skupiny nejsou důsledně
dodržovány, kdo může, ten hledá protekci a předbíhá.
Z druhé strany je provádění očkování zřejmě dobře hrazeno státem a pojišťovnami,
takže každé očkovací místo se snaží získat co nejvíce vakcín, nejen proto, že pomůže více
lidem, ale i z ekonomických důvodů. Takže kdesi v skrytu probíhá boj o vakcíny, jehož
důsledkem je nevyhnutelně nerovnoměrnost jejich dodávek.
Většinu spolknou velká očkovací centra ve velkých městech, zatímco praktičtí lékaři
jsou na druhé až třetí koleji. Těm roztockým přišly první skromné dodávky zcela nedávno. Tady bych tedy polemizoval s hláškou „nemusí pršet, jen když kape“.
Roztoky mají vůbec trochu smůlu, že jsou „ve stínu“ velké Prahy. Na druhou stranu
zajet si na očkování do Prahy nemusí být pro většinu lidí neřešitelný problém.
Také jsme zkoušeli pro roztocké seniory získat přes známosti aspoň výjezdní očkovací
tým. Jeden už jsme měli domluvený, ale ten skončil na udání bůhvíodkud. Pár lidí se nám
podařilo víceméně ilegálně naočkovat už v březnu (a člověk ani nemůže veřejně poděkovat těm, kteří se o to zasloužili, aby jim nezpůsobil problémy). Větší akce se nám vydařila
až v tomto týdnu (snad to klaplo, úvodník píšu o týden dříve), ale pořád je to málo. Snad
bude v dohledné době vakcín víc a situace se zklidní. Vládní představitelé nám to slibují.
Už dlouho.
Zatím si můžete přečíst Odraz. A vzpomeňte na ty, kteří už si ho přečíst nemohou. l


územní plán  
Opakované veřejné
projednání nového
územního plánu Roztoky
se koná 20. května 2021,
v 16 hodin, v prostorách
areálu Základní školy
Zdenky Braunerové.
Více na www.roztoky.cz

hlavní účetní    
MÚ Roztoky hledá
zaměstnance na pozici
hlavní účetní.
Kontakt:
drda@roztoky.cz

Jaroslav Drda
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, ačkoli již skončil nouzový stav,
doba je pořád tíživá.

Pandemie

S důsledky pandemie se i nadále potýkáme. Naneštěstí očkování organizované
vládou neprobíhá dostatečným tempem
a pořád dokola jsme ujišťováni, že příští
týden to bude lepší, bude více vakcín. Navzdory tomu jsem moc rád, že drtivá většina všech roztockých a žalovských občanů
starších sedmdesáti let, kteří se chtěli nechat očkovat, již naočkována je. Proběhlo
očkování výjezdního očkovacího týmu.
Děkuji za úsilí kolegovi Novotnému i všem
ostatním, kteří se na tom podíleli. Zároveň
skupina aktivních občanů a roztockých lékařů pečlivě připravuje možnost zřízení
očkovacího centra. Zdali se to podaří, pořád není jisté. Každopádně jim všem za jejich aktivitu moc děkuji. V tuto chvíli jsou
očkováni lidé s chronickým onemocněním a lidé starší pětašedesáti let. Bohužel
pokračuje totální vládní chaos a míra proočkovanosti společnosti pořád nedosahuje
tolik potřebného cíle. Je potřeba se i nadále obrnit pevnými nervy. Vím, že to je čím
dál tím těžší, že už to nikoho z nás nebaví
a máme toho po krk. Přesto si vás všechny
dovoluji i nadále poprosit, abychom to ještě vydrželi. Věřím tomu, že se navzdory
vládní neschopnosti blížíme k dobám, kdy
se nám opět bude žít svobodněji a spoko-

jeněji. Moc vám všem zodpovědným děkuji.
Pandemická situace se nemilosrdně dotýká vzdělávání našich dětí. Jejich návrat
do škol by měl být absolutní prioritou
všech. Část školáků se do školy vrátila
v první půlce dubna, byť takzvaným rotačním způsobem. Chtěl bych poděkovat
všem zaměstnancům základní školy v čele
s paní ředitelkou Janouškovou. Návrat
dětí do školy byl z mého pohledu mimořádně dobře připravený včetně informování rodičů a takových drobných detailů
jako například automatické odhlašování
obědů s ohledem na rotační cyklus. Smekám. Vláda by se mohla od naší školy
mnohé přiučit. Samozřejmě děkuji i všem
zaměstnancům školek a ZUŠ. I jejich nasazení je mimořádné.

ní čáru, bude odsunut od hranice komunikace a vznikne zde chodník o standardní
šířce, bude zde vytvořen průchod, jenž
zkrátí cestu řadě chodců mířících na nádraží, či nové prostory určené pro občanskou vybavenost.
Blíží se doba, kdy zahájí výstavbu i investor na druhé straně Nádražní ulice.
Mimo jiné se zde rozšíří uliční prostor,
zlepší dopravní řešení v rámci rekonstrukce Nádražní ulice, která je na tuto
stavbu vázána, a moc se těším na nové divadélko.
V neposlední řadě se chystá vlastník restaurace vedle nádraží, jíž se říká Mašinka,
tento objekt včetně velké zahrady zkultivovat. Jeho záměrem je nejdříve zprovoznit
zahrádku a v příštích letech zrekonstruovat
i samotný objekt.
Jsem přesvědčen, že se díky těmto soukromým investorům dolní Roztoky výrazně promění k lepšímu. 
l

Nádražní

Nádražní ulici čeká řada velkých změn.
V tuto chvíli úspěšně probíhá rekonstrukce
nádraží.
Zastupitelstvo jednomyslně schválilo dohodu s investory, kteří budou stavět nové
objekty místo současných domů čp. 55
a 842. Tyto domy jsou v řadě mezi ulicí Nádražní a nádražím. Budoucí stavby budou
respektovat tento specifický prostor, dům
čp. 55, který nyní nepatřičně narušuje ulič-

S pozdravem
Jan Jakob
starosta města Roztoky

Zastupitelstvo zblízka i zdálky
Po dvou odkladech způsobených komplikacemi kolem koronaviru
se 31. března podařilo uskutečnit druhé zasedání zastupitelstva v tomto roce.
Deset zastupitelů se zúčastnilo prostřednictvím videokonference, zbylých
jedenáct se dostavilo osobně a disciplinovaně absolvovalo pětihodinové
jednání s respirátory.

Nejprve se zastupitelé vypořádali s kontrolou plnění usnesení a zápisu z předchozího
jednání. Pak vzali na vědomí podnět zastupitelky Šášinkové o nebezpečném stavu
tovární zdi nad „Myší dírou“ před jejím
vyústěním do Nádražní ulice a informaci
místostarosty Hadraby o nápravě slíbené
majitelem objektu. Bez připomínek prošla
zpráva o činnosti městské policie.
Byl schválen dodatek ke zřizovací listině
MŠ Havlíčkova, jímž byl školce svěřen
majetek v jejím odloučeném pracovišti
ve vile čp. 125 v Tichém údolí, a vzápětí
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byly přiděleny dotace Roztoči, Junáku
a Svazu postižených civilizačními chorobami (SPCCH).
Hladce byla schválena věcná břemena
v několika lokalitách pro vedení elektrických přípojek.
Pak zastupitelstvo zrušilo starou smlouvu s obcí Únětice o součinnosti naší městské policie, protože v loňském roce uzavřelo smlouvu novou.
Hlavním bodem večera pak bylo představení stavebního záměru v Nádražní ulici
na místě současných čp. 55 (do chodníku

trčící bytový dům) a 842 (bar Sin City,
kdysi prodejna Baťa). Na místě těchto objektů vzniknou nové domy s převážně bytovým využitím, kancelářemi a v přízemí
s obchodními jednotkami. S investory již
město řadu měsíců jednalo o úpravách
projektu, konečný kompromis schválilo
všech 21 zastupitelů. To číslo stojí za pozornost, u podobných akcí nebývá obvyklé.
Zastupitelstvo vyslechlo zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení rady a zastupitelstva v roce 2019 a odsouhlasilo její
závěry. Naopak druhou kontrolní zprávu
o rekonstrukci školní budovy v Zaorálkově
ulici vzalo zastupitelstvo pouze na vědomí
bez dalších opatření.
Zastupitelstvo vzalo pak na vědomí zápisy
z jednání rady města a ze školské rady. Dále

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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přijalo dotace Středočeského kraje na sociální služby a na projektovou přípravu ZŠ v Žalově.
Následující blok se týkal městských financí, zejména čerpání rozpočtu a jednání finančního výboru. Byly schváleny záměry prodeje přeplocených pozemků
v Jungmannově ulici, naopak kvůli uložení inženýrských sítí neprošel záměr prodeje menšího pozemku u ulice V Chatách.
Pak už na zastupitele čekala dvanáctichodová porce rozpočtových opatření.
Největší diskuse vzbudil návrh na pořízení

mobilního radaru pro městskou policii
(více o této problematice píše dále v čísle
pan Huk), který nakonec prošel třinácti
hlasy. Pro koho bude ta třináctka nešťastná, se teprve uvidí.
l

Uzavírka části Hálkovy ulice
Až do 25. května bude kvůli rekonstrukci plynovodu uzavřena část
Hálkovy ulice mezi Lidickou a Zaorálkovou. Zároveň bude doprava Lidickou
ulicí v tomto místě kvůli překopu
silnice svedena do jednoho pruhu.
Průjezd se bude řídit dopravními značkami P7 a P8 (přednost protijedoucích
vozidel a přednost před protijedoucími
vozidly). Opatření bylo schváleno dopravním inspektorátem Policie České
republiky. Řidiče prosíme o zvýšenou
l
opatrnost. 

Jaroslav Drda



Jaroslav Drda

Březnová městská rada se věnovala bezmála 50 bodům programu
Vylepšení oběhu faktur,
dary a příspěvky
Městská rada souhlasila s uzavřením licenční smlouvy s firmou Ortex ve výšce
154 000 Kč. Smlouva nově upravuje možnost využívat software pro elektronický
oběh faktur.
Radní vyhověli žádosti o příspěvek pro
svazek Přemyslovské střední Čechy, o. p. s,
jehož je naše město členem, a souhlasili
s poskytnutím příspěvku 39 950 Kč.
Ve stejném bloku rada odsouhlasila odměny členům komisí a výborů za rok 2020
a přitakala poukázkám v celkové hodnotě
55 000 Kč pro zaměstnance škol u příležitosti Dne učitelů.
Vedení města s díky přijalo dar od paní
B. P. ve výši 5 000 Kč jako příspěvek spoluobčanům na zmírnění dopadů pandemie.

Provoz mateřských škol
bude v srpnu přerušen
Rada souhlasila s tím, aby o hlavních
prázdninách byl přerušen provoz mateřských škol. Do 23. července budou v provozu všechny mateřské školy, od 26. července do konce srpna bude provoz
mateřských škol přerušen.
Rada vzala na vědomí výroční zprávu
základní školy a také informaci o únorovém nuceném uzavření mateřské školy
ve Spěšného ulici a stejně tak o přerušení
provozu mateřské školy v Přemyslovské
ulici ze stejného důvodu.
Rada schválila termíny zápisů do mateřských škol v období od 2. května do 16. května.

Sociální problematika

V rámci projednání zápisu ze sociální komise radní schválili příspěvek vdově paní X.

duben 2021

na úhradu pohřebních služeb, stejně tak
příspěvky potřebným občanům na nákup
potravin, zdravotnického materiálu a úhradu potřeb nezletilých dětí.
Rada také přidělila byt v Domě s pečovatelkou službou paní M. K.

Vyšší ceny za pronájmy
obecních pozemků
Rada souhlasila s aktualizací směrnice pro
pronájem nemovitého majetku města Roztoky. V praxi to znamená mírné a postupné zvyšování nájmů například pozemků
v majetku obce. Rada se rozhodla k tomuto
opatření přistoupit na podnět odboru
správy města.

Stavební problematika

V obsáhlém bloku komentovaném pány
Hadrabou a Richterem radní souhlasili se
záměrem novostavby rodinného domu
v Žalově dle studie arch. Lehnera a jako
podmínku stanovili, že stavba bude respektovat přirozenou stavební čáru danou
umístěním okolních nemovitostí. Souhlasu se dočkal i záměr tzv. Malé Ajmovky,
řadových domů dle projektu architektky
Vavřínové. Rada respektovala stanovisko
stavební komise, aby plocha označená
v projektu jako veřejný prostor byla vymezena coby místní komunikace.

Demolice a nová výstavba
v Nádražní ulici
Rada souhlasila se záměrem umístění novostaveb městských domů v Nádražní ulici
na místě stávajících domů čp. 55 a 842.
Rada také souhlasila s demolicí stávajících objektů, konkrétně někdejší prodejny
obuvi a sousedního, do ulice „vystrčeného“
domu.

Souhlasu se naopak nedočkala přístavba
rodinného domu v Solníkách, neboť dle
stanoviska stavební komise je záměrem výstavba nového rodinného domu na jednom pozemku, velikostí nedostačujícím.
Rada uložila odboru správy města prověřit možnost zjednosměrnění Zahradní
ulice a vymezení vhodných míst k parkování.

Stezka z Tichého údolí se
začne budovat na jaře
Radní schválili firmu Amika First jako vítěze tendru na zbudování pěší komunikace
z Tichého údolí kolem nově opravené vily
do ulice Nad vinicemi. Stavba by měla započít letos v květnu a skončit do léta 2022.
Odbor správy města předložil ke schválení zadání oprav nosných konstrukcí balkonů v domě s pečovatelskou službou
v hodnotě 1 080 000 Kč a radní přikývli,
stejně jako na cenu dřeva 350 Kč za plnometr z několika pokácených suchých stromů v Tichém údolí.

Polepšený hodinář

Zajímavým bodem bylo narovnání obchodních vztahů s panem Vítězslavem Š.,
hodinářem, který před dvěma lety dodal
oblíbené hodiny na náměstí.
Město chtělo po sérii závad (hodiny
mimo jiné alarmisticky hlásily řadu týdnů
obří globální oteplování) smlouvu vypovědět. Dodavatel však projevil účinnou lítost,
závadu opravil a souhlasil s prodloužením
záruční doby. Radní proto souhlasili s tím,
že hodinář dostane ještě jednu šanci.

Tučňák dostal stopku

Projednání se nedočkal Chytrý tučňák,
takto umístění boxu na příjem a pozoruhodně i výdej použitých oděvů  ➔
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v obci. Šéf odboru životního prostředí
musí vyzkoumat, jak přesně box oděvy vydává, a předložit materiál znovu další radě.

Služební byty

Radní rovněž souhlasili s tím, aby zaměstnanec Technických služeb pan D. s rodinou získal do pronájmu byt ve vile čp. 110
a stávající nájemník, učitel základní školy,
byt v Masarykově ulici. U obou pánů je
pronájem městského bytu vázán na výkon
jejich zaměstnání pro město, resp. základní
školu.

Čas sběru od vrátek se blíží

Radní Martin Štifter podal radě zajímavé
informace o pokroku při tzv. intenzifikaci
sběru odpadů, česky řečeno použití systému odvozu plastů a papíru v nádobách ode
dveří. Rada schválila zadávací dokumentaci tohoto projektu a pověřila společnost
Odpadová poradenská, aby v součinnosti
s městem připravila výběrové řízení.
Nový systém by mohl začít fungovat
na konci roku.

Respirátory a darovaný sloup

Radní V. Drdová informovala radu o distribuci respirátorů roztockým sociálně potřebným občanům a místostarosta T. Novotný o daru Vojtěcha Sedláčka, totiž
sloupu pro výlep plakátů.

Vedoucí finančního odboru

Radní jmenovali (staro)novou vedoucí odboru financí Ing. Markétu Skálovou.
Městská rada požádala ředitele všech
školních zařízení, aby zajistili svým zaměstnancům antigenní testování.
Rada uložila radní pro školství paní Drdové, aby prověřila kapacity naší základní
školy v časovém výhledu pěti let a vyhodnotila, zda můžeme vyhovět žádosti sousední obce Únětice o společný školský spádový obvod.

Sportovci se mohou
těšit na podporu

pidemických restrikcí. Rada samozřejmě
souhlasila. Ve stejném bloku přidělila podporu jezdeckému oddílu Agira, oddílu taekwonda a spolku Equilibrium Education.

Problematika očkování
v naší obci
Radní kvitovali s povděkem aktivitu několika lékařů, členů Sokola a spoluobčanů,
kteří se v Roztokách snaží s vynaložením
velkého úsilí založit spící očkovací centrum. Cílem OC je být připraveni na dobu,
kdy bude dostatek vakcín, a nabídnout očkování všem věkovým skupinám.
Rada také vyslechla informaci místostarosty o možnosti jednorázového příjezdu
mobilního očkovacího týmu, jehož využití
bude však do velké míry záležet na součinnosti s místními praktickými lékaři.
l
Tomáš Novotný
místostarosta

Jedním z posledních bodů bylo vyslovení
souhlasu s alokací prostředků pro sportovní
organizace po uvolnění současných protie-

Ostře sledované (krajské) zastupitelstvo
V pondělí 29. března se sešlo krajské zastupitelstvo, aby
projednalo na svém více než sedmihodinovém zasedání
85 bodů agendy, a to již počtvrté ve zvláštním režimu
covidové epidemie. Každý účastník musel před vstupem
do jednacího sálu projít antigenním testem s negativním
výsledkem a strpět náročné jednání s respirátorem.

Jízdné ve veřejné
dopravě zdraží
Toto zasedání na sebe soustředilo značnou
pozornost veřejnosti i médií, protože
na programu bylo několik kontroverzních
bodů, k nimž dotčená veřejnost vesměs zaujala velmi kritický postoj.
Prvním „zahřívacím“ bodem bylo schválení zvýšení jízdného veřejné dopravy
ve Středočeském kraji (a potažmo i v Praze), a to podle pásem o 25–30 procent.
Změna by měla platit od července, ale spíše
to vypadá na počátek září, neboť projednávání v Praze se opozdilo. Nejedná se o populární, ale bohužel asi nutné opatření,
nemá-li dojít k výraznému omezení počtu
spojů, či dokonce linek. Ekonomická bilance veřejné dopravy je výrazně deficitní
a je třeba přiznat, že poslední úpravy tarifů
se uskutečnily již před 10 lety. Od té doby
lze inflaci vyčíslit na 21–25 procent, takže
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zdražení vlastně kopíruje její výši. Doufejme, že jde o poslední zdražení veřejné dopravy v tomto volebním období, abychom
ji nedostali do stavu, v němž funguje v některých evropských zemích. Pokud něco
zahraniční turisté v Praze vždy chválili, tak
kromě chutného piva a levných „sexslužeb“ také veřejnou dopravu jako kvalitní
a spolehlivou.

Optimalizace sítě škol

Nejbolestivějším bodem jednání byly návrhy na sloučení některých škol zřizovaných krajem, a to v Příbrami, Středoklukách/Kladně a v Jesenici u Rakovníka. Je to
první krok v procesu tzv. optimalizace
vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji,
kterou nastartoval radní Milan Vácha. Zastupitelstvu byl předložen návrh na sloučení dvou gymnázií zřizovaných krajem
v Příbrami. Úvahy o tomto kroku jsou již
15 let staré, protože jedno z nich sídlí
v pronajatých prostorách a má i (statistic-

ky) horší výsledky něž druhé – větší a dosti
prestižní gymnázium. Z ekonomického
hlediska má sloučení logiku, z hlediska
vzdělávacího již méně, protože vzdělávací
proces nelze vždy jednoduše přepočítat
kupeckými počty. Ale jak zaznělo, nežijeme v Kataru s neomezenými finančními
zdroji. S tím nelze polemizovat, na rozdíl
od tvrzení, že „koncentrace žáků do větších celků je přínosem pro kvalitu výuky“.
Navíc se celý problém překlopil z odborného na místně politický. Do věci byla zapojena snad celá příbramská veřejnost, dva
týdny před jednáním jsem nedělal nic jiného, než odpovídal na e-maily, žhavil telefon a sledoval online veřejné debaty k tomuto záměru. Proti sloučení byla doručena
na jednání zastupitelstva i petice s mnoha
stovkami podpisů, nedoporučili jej ani
představitelé města. Po téměř tříhodinové
diskusi, v níž vystoupili i zástupci veřejnosti, pedagogů a žáků obou gymnázií, sloučení škol prošlo nejtěsnější většinou 34 hlasů.

Zánik školy se stoletou tradicí

Zdánlivě jednodušší bylo rozhodování
o sloučení Střední odborné školy St. Kubra
ve Středoklukách se Střední odbornou
školou a učilištěm v Kladně. O studium
ve Středoklukách trvale a dramaticky klesal zájem (za tři roky ze 160 na 44 žáků)
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a spojení se školou v nedalekém Kladně se
zdá poměrně přijatelné. Škola St. Kubra je
ovšem vzdělávací instituce s téměř stoletou tradicí a patří k charakteristickým
znakům obce. Školský areál je velmi rozlehlý a představuje i značný nemovitý majetek. Proti sloučení se také vzedmula vlna
odporu veřejnosti, což dokládala petice,
kterou podpořilo i 15 starostů okolních
obcí a také 18 regionálních farmářů. Realitou je ovšem to, že počet lidí podnikajících v zemědělství za posledních 30 let
rapidně poklesl, pokud situaci neporovnáváme dokonce s dobou počátků první
republiky, kdy škola pod patronací agrární strany vznikala. V současné době je
škola využita na necelých 20 procent své
kapacity.
Návrh sloučení prošel velkou většinou
hlasů, stejně jako poslední případ, kterým
bylo sloučení Integrované střední školy
v Jesenici u Rakovníka s místní Praktickou
školou, proti němuž nebyly podstatnější
námitky. Požádal jsem o vyjádření, jak
bude s hodnotným areálem školy majetkově naloženo.

Optimalizace bude pokračovat

Z diskuse kolem slučování škol vyplynulo,
že s optimalizací sítě středočeských škol je
třeba pokračovat, neboť mnohé další se nemohou pyšnit dobrými výsledky vzdělávání, jsou dokonce mnohdy výrazně horší
než na slučovaném gymnáziu v Příbrami.
Bohužel nikdy nebude tato snaha komplexní, protože se týká jen škol zřizovaných
krajem, nikoli všech ostatních, zejména
soukromých. Podle výsledků testování je
úroveň vzdělávání ve Středočeském kraji
třetí nejhorší v ČR (po Karlovarském a Ústeckém kraji), což ještě více vyniká ve srovnání s hlavním městem. V hledáčku odboru školství Středočeského kraje je
předběžně dalších 30 škol, u nichž z různých důvodů přichází v úvahu slučování či
l
institucionální propojení. 
Stanislav Boloňský
zastupitel Středočeského
kraje

Nová možnost platby poplatků
K dosavadním způsobům platby poplatků za psy a za odpady přibyla nová
možnost – platba přes platební portál
Středočeského kraje.
Platební portál umožňuje občanům
jednoduše uhradit poplatky, aniž by
museli opustit pohodlí svého domova.
Občané jen vyberou obec a podobně
jako v jakémkoli e-shopu vyberou
druh poplatku. Bez nutnosti registrace
pak doplní požadované informace
a zvolí vyhovující platební metodu, ať
už se jedná o platbu kartou, převodem
na účet či prostřednictvím QR kódu.
Platební portál najdete na adrese
platby-sc.cz.



l

Jaroslav Drda

Poděkování
Vedení města Roztoky si dovoluje
poděkovat manželům Plankovým, kteří
již opakovaně darovali finanční částku
na podporu našich spoluobčanů, především matek samoživitelek, ocitajících
se díky pandemii či složitým životním
situacím v nouzi. Velice si toho vážíme. l

Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 8. 3. do 7. 4. 2021:
n 8. 3. v rámci hlídkové činnosti zjištěn tříděný odpad uložený mimo kontejnerové
nádoby Na Sekeře – zadokumentováno,
byl stažen kamerový záznam z kamery monitorující prostor, podezřelé osoby se podařilo identifikovat, šetřeno jako podezření z přestupku proti veřejnému pořádku;
n 8. 3. oznámen nález svazku klíčů v ulici
Za Cihelnou – klíče uloženy na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP
Roztoky, města Roztoky a Facebooku –
skupina Roztoky;
n 9. 3. nález platební karty VISA ve schránce důvěry MP Roztoky – majiteli karta předána, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci;
n 11. 3. v rámci hlídkové činnosti nalezeno
na parkovišti v ulici Rýznerova odstavené
vozidlo tov. zn. Peugeot 206, zjevně nezpůsobilé provozu na pozemních komunikacích – zadokumentováno, na vozidlo vylepena výzva k odstranění vozidla, majiteli
zaslána výzva, nález vozidla oznámen Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky;
n 12. 3. oznámeno vloupání do garáže
v ulici Žirovnického – na místo přivolána
hlídka PČR Libčice, která si věc na místě
převzala jako podezření z trestného činu
krádeže vloupáním;
n 12. 3. ve večerních hodinách žádost PČR
o spolupráci při pátrání po osobě, která

duben 2021

do telefonu vyhrožuje sebevraždou – osoba nalezena u bývalého hotelu Maxmiliánka ve svém vozidle, osoba v pořádku;
n 13. 3. v rámci hlídkové činnosti zjištěno
porušování vládního nařízení před občerstvením U zvířátek v Tichém údolí, kde
osoby konzumovaly na ulici alkoholické nápoje a neměly zakryté dýchací cesty – upozorněny na porušování vládního nařízení,
přestupky vyřešeny na místě domluvou;
n 13. 3. oznámen spadlý strom přes komunikaci v ulici Wolkerova – na místě zjištěno, že se strom vyvrátil, na místo přivolán
HZS, hasiči provedli odstranění stromu,
aby nedošlo jeho pádem k dalším škodám;
n 13. 3. ve večerních hodinách v rámci
hlídkové činnosti zjištěno poškozené dopravní značení obytná zóna v ulici Šebkova
– zadokumentováno, šetřeno jako podezření z přestupku;
n 14. 3. ve večerních hodinách oznámena
žádost PČR o asistenci při zajištění agresivní osoby v ulici Borkovského – osoba
ve špatném psychickém stavu naložena
do sanitního vozu a převezena do Psychiatrické nemocnice Bohnice;
n 18. 3. v rámci hlídkové činnosti kontrolována v ulici Svatý Ján v obci Únětice osoba
bez ochrany dýchacích cest, a navíc byla
z jiného okresu – přestupek vyřešen uložením blokové pokuty;

n 22.

3. v rámci hlídkové činnosti zjištěn
nepořádek u nádob na tříděný odpad
na kontejnerovém stanovišti Na Sekeře –
zadokumentováno, stažen záznam z kamery monitorující prostor kontejnerového stanoviště, zjištěno vozidlo, ze kterého řidič
vyložil odpad, zjištěn provozovatel vozidla,
vyřešeno uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě;
n 22. 3. oznámen nález tabulky r. z. na křižovatce u Alberta, kterou donesl oznamovatel na MP Roztoky – zjištěna provozovatelka vozidla, tato vyrozuměna a nalezená
tabulka r. z. jí byla předána, majitelka by
touto cestou chtěla poděkovat poctivému
nálezci;
n 22. 3. oznámena krádež katalyzátoru
z vozidla Škoda Felicia zaparkovaného
na parkovišti v ulici Braunerova – šetřeno
jako podezření z přestupku proti majetku;
n 22. 3. ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen klíč MUL-T-LOCK s přívěskem –
v následujících dnech zjištěna majitelka, majitelce nalezený klíč předán, majitelka by
touto cestou chtěla poděkovat poctivému
nálezci;
n 23. 3. žádost revizora PID o součinnost
při zjištěni totožnosti osoby, která neměla
platnou jízdenku v autobusu PID v zastávce U Rybníčku – hlídka na místo, zjištěna
totožnost pasažéra bez platné jízden-  ➔
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ky, další postih za neplatnou jízdenku si
s pasažérem řešil revizor sám;
n 24. 3. ve večerních hodinách oznámeno
cestou PČR, že v ulici Nádražní neznámý
muž znečišťuje okolí, vyhazuje odpadky
z odpadkových košů a svými zvratky znečišťuje chodník a vchodové dveře Alzheimer centra a uráží personál – podezřelý
muž byl nalezen v prostoru železniční stanice Roztoky, ke znečištění se doznal, kvalifikováno jako podezření z přestupku proti
veřejnému pořádku i jako přestupek proti
vládnímu nařízení, přestupky vyřešeny uložením blokové pokuty v příkazním řízení;
n 26. 3. v rámci hlídkové činnosti bylo
na parkovišti v ulici Hlouchova nalezeno
vozidlo tov. zn. VW Transporter, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích – zadokumentováno, na vozidlo vylepena výzva, zaslána i provozovateli
vozidla, oznámeno Silničně správnímu
úřadu při MÚ Roztoky;
n 26. 3. nález peněženky s doklady a platební kartou ve schránce důvěry MP Roztoky – majitelka by touto cestou chtěla poděkovat poctivému nálezci;
n 27. 3. oznámeno cestou PČR Libčice, že
ve vlakové soupravě v železniční stanici
Roztoky se má nacházet osoba bez platného jízdního dokladu – osoba vyzvána hlídkou k prokázání totožnosti, tomuto osoba
vyhověla, poté opustila vlakovou soupravu, událost kvalifikována jako podezření
z porušení přepravního řádu, toto vyřešil
vlakvedoucí ve své kompetenci uložením
přirážky k jízdnému;
n 27. 3. oznámeno, že v ulici Čáslavského
vytéká z ložného prostoru multikáry nafta
s olejem – únik zastaven, na místo přivolán
HZS, který zasypal znečištěné místo absorpčním materiálem, odpovědná osoba
byla vyzvána, aby odstranila vozidlo z tohoto místa, zástupce firmy přislíbil, že místo vyčistí, a tak i učinil, přestupek na úseku
ochrany životního prostředí bude oznámen
příslušnému Odboru životního prostředí;
n 27. 3. oznámena cestou PČR Libčice krádež v prodejně Tesco v Lidické ulici s tím, že
podezřelá osoba byla zadržena ochrankou
prodejny – podezřelá osoba se ke krádeži
doznala a odcizené zboží vrátila na prodejnu, přestupek vyřešen uložením blokové
pokuty v příkazním řízení na místě;
n 28. 3. oznámeno, že do sklepa chaty
oznamovatele v zahrádkářské kolonii pod
železniční stanicí Žalov vnikla neznámá
osoba, kterou tam přistihl oznamovatel,
podezřelá osoba z místa utekla směrem
k žalovské železniční zastávce – podezřelá
osoba byla zadržena, na místo přivolána
hlídka PČR Libčice, která si událost i podezřelou osobu převzala;
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n 29.

3. oznámen poškrábaný bok vozidla
tov. zn. Citroën Jumpy zaparkovaného
na parkovišti v ulici Na Panenské – na místě zjištěna škoda a vzhledem k její výši předáno PČR k zadokumentování trestného
činu poškozování cizí věci;
n 30. 3. v rámci hlídkové činnosti zjištěno
poškození zaparkovaného vozidla tov. zn.
Renault Scenic couvajícím nákladním vozidlem DAF s návěsem v ulici Rýznerova –
pořízení fotografické dokumentace, usměrňována doprava, zjištěn provozovatel
poškozeného zaparkovaného vozidla, tento
vyrozuměn, předáno SDN PČR Praha-venkov;
n 30. 3. v rámci hlídkové činnosti zjištěno
porušování vládního nařízení zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejnosti a shromažďování osob na zahrádkách
u restaurace Eiffel na Tyršově náměstí
a občerstvení MOS v ulici Masarykova –
osoby na místě poučeny o porušování
vládního nařízení, vykázány ze zahrádek,
řešeno na místě domluvou, poučeni i provozovatelé restaurací;
n 30. 3. v rámci hlídkové činnosti zjištěno
porušování vládního nařízení zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejnosti a shromažďování osob na zahrádce restaurace v Únětickém pivovaru – osoby
na místě poučeny o porušování vládního
nařízení, vykázány ze zahrádek, řešeno
na místě domluvou, poučeni i provozovatelé restaurací;
n 31. 3. oznámeno, že v oblasti Holého vrchu v místě u střelnice Hubertus došlo
k napadení oznamovatele dvěma volně pobíhajícími psy, ke zranění oznamovatele
nedošlo – šetřením zjištěna majitelka psů,
vyřešeno uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě;
n 31. 3. v rámci hlídkové činnosti kontrolována ve večerních hodinách v altánu
u DPS na náměstí 5. května skupina mladých osob – na místě zjištěn nepořádek,
zjištěna totožnost těchto osob, vyzvány
k úklidu prostoru, což učinily a nepořádek
po sobě uklidily, dále vyzvány, aby opustily
tento prostor, přestupek proti veřejnému
pořádku vyřešen domluvou;
n 1. 4. v rámci hlídkové činnosti zjištěno
porušování vládního nařízení zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejnosti a shromažďování osob u bistra MOS
v Masarykově ulici – osoby na místě poučeny o porušování vládního nařízení, vykázány z místa, řešeno na místě domluvou,
poučeni i provozovatelé restaurace;
n 1. 4. oznámen nález mobilního telefonu
zn. iPhone SE na BČS MOL v Přílepské ulici – následujícího dne zjištěn majitel, majiteli nalezený mobilní telefon předán, maji-

tel by touto cestou chtěl poděkovat
poctivému nálezci;
n 4. 4. oznámen nález mobilního telefonu
v oblasti Holého vrchu v místě poblíž žalovské vodárny v ulici U Školky – téhož
dne zjištěna majitelka, majitelce nalezený
mobilní telefon předán;
n 4. 4. ve večerních hodinách cestou PČR
oznámeno fyzické napadení mladíka
na Tyršově náměstí – provedeným šetřením
zjištěno, že došlo k hádce mezi dvěma nezletilými chlapci a jeden druhého udeřil
pěstí do obličeje a způsobil mu zranění, napadený ztratil na chvíli vědomí, na místo
přivolána rychlá zdravotnická pomoc,
na místo se dostavili zákonní zástupci nezletilých osob (pachatele a poškozeného),
zraněný chlapec po ošetření osádkou sanitního vozu na místě převezen do nemocničního zařízení FN Motol, celou událost si
převzala na místo přivolaná hlídka PČR
Libčice jako podezření z trestného činu výtržnictví;
n 4. 4. oznámeno rušení nočního klidu
z jednoho z bytů v bytovém domě v ulici
Masarykova – na místě upozorněna odpovědná osoba na rušení nočního klidu a vyzvána ke zjednání nápravy, přestupek proti
veřejnému pořádku vyřešen na místě domluvou;
n 6. 4. nález svazku klíčů v prodejně tabáku
u Tesca v Lidické ulici – klíče uloženy
na MP, zveřejněno na webových stránkách
MP Roztoky a města Roztoky;
n 7. 4. oznámeno neoprávněné vniknutí
cizí osoby na pozemek domu v ulici Na Vyhlídce, před příjezdem hlídky na místo podezřelá osoba utekla a na místě zanechala
kufr na kolečkách, jenž obsahoval rádio
a elektrický vařič – provedeno místní pátrání dle získaného popisu podezřelé osoby
s negativním výsledkem, nalezené věci zajištěny na MP Roztoky, dle místní a osobní
znalosti a dle získaného popisu vytipována
podezřelá osoba, neoprávněný vstup
na cizí pozemek kvalifikován a šetřen jako
přestupek proti majetku.
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).
l
Děkujeme předem za spolupráci. 
Petr Vevera

ved. str. MP Roztoky
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Odpady a Roztoky

foto: Stanislav Boloňský

Vážení čtenáři jistě zaznamenali fakt, že po letech opakovaného odkládání
vládami různých politických stran a hnutí byl v minulém roce přijat nový
zákon o odpadech. Dovolte nejprve pár slov na úvod o tom, proč se
projednávání zákona (který byl v podstatě připraven řadu let) odkládalo.
V české kotlině, kde volby stíhají volby, se nikomu nechtělo přijít s úpravou
zákona, který výrazně zvýší ceny za hospodaření s odpadem, a tím i nějakým
způsobem zatíží každého z nás. Hlavním důvodem, kromě ekologických
hledisek, jsou změny v evropské legislativě, jež jsou podle mínění mnoha
odborníků až příliš ambiciózní.

Z důvodů, které jsou pochopitelné asi každému soudnému člověku, Evropská unie
předpisuje zákaz ukládání komunálních
odpadů na skládky bez předchozího zpracování. Byly stanoveny i kvóty pro možné
zpracování odpadů do roku 2035. Recyklace 65 procent, energetické využití 25 procent a skládkování (dosud dominantní
způsob nakládání s odpady v ČR a asi
i všech států východního bloku) 10 procent.
Na rozdíl od předrevolučních let je dnes
skládkování odpadu v souladu s přísnou
evropskou legislativou a skládky ovlivňují
okolí pouze svým provozem (doprava, úlety některých odpadů, někdy zápach, ptactvo). Za tyto obtěžující skutečnosti jsou
dotčené obce odškodňovány poplatky, které jdou ze značné části do rozpočtu obcí.
Skládky jsou hydrologicky zabezpečeny,

jejich provoz je řízený, někde se využívají
plyny vzniklé rozkladem organického odpadu. Následně jsou skládky rekultivovány.
Přes značné náklady na založení a provoz
skládek je tento způsob nakládání s odpadem nejlevnější a je nutné si uvědomit, že
skládkování s největší pravděpodobností
nikdy nelze opustit. Každá nová technologie po sobě zanechává zbytek, který dále
nelze zpracovat (např. popel). Nejen v našich krajích je ale největším problémem
skládku založit. Odpor veřejnosti je často
nepřekonatelný. Každý sice odpad produkuje, ale nikdo nechce mít skládku „u svého dvorku“ (jak říkají Angličané). Náš region má do jisté míry zatím o možnost
skládkování postaráno (hlavně díky
p. Chytilovi a ostatním starostům, kteří
před lety vytvořili region „Severozápad“
a s dánskou firmou Danwaste založili

Poplatky za ukládání odpadu na skládky
základ poplatku
za ukládání odpadu:

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

využitelného odpadu

800

900

1000

1205

1500

1600

1700

1800

1850

1850

zbytkového odpadu

500

500

500

500

500

600

600

700

700

800

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

nebezpečného odpadu
technologického
odpadu

První řádek uvádí roky, ostatní poplatek v Kč.
množství ukládaného odpadu pro přiznání slevy
rok
množství odpadu
obyvatel/rok/t
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2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

0,2

0,19

0,18

0,17

0,16

0,15

0,14

0,13

0,12

skládku Regios, mezi obcemi Úholičky
a Tursko).
Jak státy řeší problém nehromadit odpad, neplýtvat, neblokovat energii obsaženou v odpadech? Situace je v Evropě různá.
Dá se konstatovat, že řada států po léta
spoléhá na spalování odpadů – dnes už
tedy jen s energetickým využitím. Odpady
jsou výhřevnější než hnědé uhlí a dají se
jimi vytápět např. teplárny, elektrárny
apod. V této oblasti ovšem ČR zaspala. Domnívám se, že hlavně díky neexistenci
koncepce odpadového hospodářství. Určitou dobu byly spalovny vyloučeny z podpory státem. Jejich prosazení a postavení je
dnes asi stejně obtížné jako stavba skládky,
a to i navzdory faktu, že dnešní spalovny,
vybavené filtry, ovzduší prakticky nezatěžují.
V našem kraji řadu let pracují odborníci
i politici na možnosti využívat energeticky
odpad v elektrárně Mělník a zdá se, že tento záměr se stává reálným.
V recyklaci odpadu, která je nejlogičtější
a také nejvíce preferovanou cestou, ovšem
kulhá celá Evropa. Chybějí zpracovatelské
kapacity, vývoz do třetích zemí vázne nebo
byl zcela zastaven. Důvodem je skutečnost,
že zpracovávat vytříděné plasty je dražší
a náročnější než vyrobit nové z fosilních
zdrojů. Našemu světu vládne ekonomika.
Proto se prosadila krátká životnost věcí,
rychlá inovace, rychlý obrat – více odpadu.
Potěší nás, že i v tomto směru se snad situace bude zlepšovat – např. požadavek
na opravitelnost výrobků po dobu 10 let.
Ale v současnosti státy situaci řeší ekonomickými nástroji. A tak se prakticky
ve všech státech začaly zvyšovat poplatky za skládkování odpadu (např. Belgie
60–100 eur).
Naši zákonodárci si uvědomili, že není
možné zatížit jednostranně občany nebo
obce, a proto sice stanovili progresivní růst
poplatků za skládkování, ale zavedli také
třídicí slevu pro obce. Toto opatření má
motivovat obce k tomu, aby se lépe třídily
odpad. Do odděleně soustřeďovaných položek patří: papír, plasty, sklo, kovy a biologicky rozložitelný odpad.
Jaké jsou dopady na nás, roztocké občany? Vyjdeme ze současné situace. Myslím,
že Roztoky mají v porevoluční historii nadstandartní služby v nakládání s odpady. Byli
jsme také několikrát oceněni na krajské
úrovni. Za nejvyšší atraktivitu považuji
bezplatný sběr bioodpadu, který řeší bohužel jen částečně nepořádek na okrajích
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obce. Ukládáme do biopopelnic mnohem
více odpadu, než bychom dávali do popelnice na zbytkový odpad, protože je výhodné do nich odkládat i odpad zahradní! Ten
se dříve kompostoval, pálil nebo odkládal
do TS (bohužel často někam „do stráně“).
Nicméně kromě toho zajišťují naše TS
i sběr do velkoobjemových kontejnerů. Slabinou Roztok je menší síť sběrových míst
na tříděný odpad, způsobená jednak nedostatkem vhodných lokalit v majetku města,
ale hlavně nechutí občanů tato místa mít
v blízkém okolí bydliště. Zvláště v některých částech města dostupná vzdálenost
„hnízd“ mnohonásobně převyšuje doporučené normy. Abychom dosáhli zlepšení,
požádali jsme o dotaci na tzv. adresný sběr
odpadů. Tento model, využívaný již v řadě
obcí ČR, počítá se sběrem vytříděného odpadu přímo v nemovitostech, kde tento odpad vzniká. V rámci projektu jsme získali
dotaci na nákup 1 000 popelnic na sběr
plastů (240 l) a 1 000 popelnic na sběr papíru (120 l). Tyto popelnice budou zapůjčeny
občanům zejména v okrajových částech
obce, kde hustota sběrných míst je nejmenší. Svoz odpadů bude prováděn po 14
dnech, ale četnost svozů bude upravena podle praktických zkušeností. (V některých
obcích se ukázal dostatečný termín 1krát
za měsíc). Nádoby na vytříděný odpad by
měly být dodány koncem října t. r. O dodání vás budeme informovat a zároveň vyzveme občany, kteří o službu budou mít zájem,
aby si popelnice vyzvedli. Upozorňuji, že
tato dodávka popelnic je začátkem celkového projektu a nepatří do ní např. bytové
domy (ty budou v budoucnu vybaveny

kontejnery (asi 1 100 l). Předpokládáme, že
tímto krokem dosáhneme zlepšení třídění
odpadu na požadovanou normu. Myslím,
že dosažení toho, abychom získali slevu
za ukládání odpadu, bude zájmem většiny
občanů Roztok.
Pro informaci uvádím přehled výsledků,
kterých jsme dosáhli v uplynulém roce:
Směsný komunální odpad
(popelnice)

1578,4

Objemný odpad

336,9

Stavební odpad

520,1

Zemina a kamení

106,9

Biologicky rozložitelný odpad

1015,5

Plasty

109,2

Sklo

186,3

Papír a lepenka

242,8

Pneumatiky

11,6

Kovy

8

Dřevo

217,2

Oděvy

26,4

Nebezpečné odpady
Celkem

9,1
4 368,4

Množství je uvedeno v tunách

Náklady Kč:
Směsný odpad – popelnice:
Na netříděné odpady:

3 612 883,6
35 281,02

Úklid košů:

815 655,87

VO:

703730,24

Celkem na netříděný odpad:

5 167 550,73

Tříděný odpad: paušál SD:  

356 602,26

zvonová stání:

798 802,02

Stavební suť

225 604,04

PET

354 405,4

Papír

368 337,74

Bioodpad

1 309 011,67

Sklo

113 986,5

Tetrapaky

101 190,21

Pneumatiky

76 467,0

Kovy

29 198,0

Zpětný odběr

14 066,0

Dřevo

220 015,03

Nebezpečný odpad

80 547,5

Celkové náklady na odpady činily v uplynulém roce 9 224 754,1 Kč. Příjmy TS Roztoky: 28 866,2 Kč. Náhrady od Eko-komu:
1 106 021 Kč.
V souvislosti s uvedenými čísly si musíme uvědomit, že situace na trhu s odpady
se neustále vyvíjí a mění. Produkci odpadů
zvyšuje i pandemická situace (výskyt koronaviru). Na druhé straně se například zlepšila situace na trhu se sběrovým papírem.
Zatímco vloni jsme za jeho odběr platili,
dnes jeho ceny rostou. Důvody se uvádějí
dva – velký zájem o obalový papír (internetové obchody) a také úbytek dřeva v důsledku vytěžení zásob během kůrovcové
kalamity.
Situace se tedy dynamicky vyvíjí, ale pro
udržení rozumné úrovně poplatků je důležitá naše připravenost a spolupráce v oblasti, kterou můžeme ovlivnit: třídění odpadů.
l
Martin Štifter

Jak správně třídit?
Tříděním a recyklací papíru, plastů, skla a nápojových
kartonů šetříme energii a přírodu a především neobnovitelné
přírodní zdroje – konkrétně ropu. Jak správně třídit, již velká
většina občanů ví.
Dovoluji si připomenout, co patří do příslušné třídicí nádoby a co ne.
n Jak třídit správně plasty? Do žlutého
kontejneru patří: fólie, igelitové sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, kelímky
od jogurtů, nádoby od kosmetiky a čisticích prostředků, obaly od CD a polystyren
(jen obalový, nikoli stavební).
Do žlutého kontejneru nepatří: obaly se
zbytky jídla nebo čisticích prostředků, molitan, podlahové krytiny, novodurové trubky, PVC, zbytky materiálů z 3D tiskárny.
n Jak správně třídit sklo? Do kontejneru
na sklo patří: barevné sklo a čiré sklo, láhve
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od vína, jiných alkoholických i nealko nápojů a tabulové sklo z oken nebo dveří.
Do kontejneru na sklo nepatří: keramika a porcelán, zrcadla, autosklo, drátované
sklo, varné sklo nebo zlacené sklo.
n Jak správně třídit papír? Do modrého
kontejneru patří: časopisy, noviny, sešity,
knihy bez pevné vazby, papírové obaly,
krabice, vše z lepenky, obálky s fóliovými
okénky, papír s kancelářskými sponkami,
bublinkové obálky pouze bez plastového
vnitřku.
Do modrého kontejneru nepatří: celé
svazky knih s pevnou vazbou, uhlový,

mastný nebo znečištěný papír, voskový papír, mokré papírové kapesníky, ručníky,
laminovaný papír, dětské pleny a obaly
od pizzy.
n Jak správně třídit nápojové kartony?
Do kontejneru na nápojové kartony patří:
krabice od džusů, krabice od vína, krabice
od mléka a mléčných výrobků.
Do kontejneru na nápojové kartony
nepatří: měkké sáčky od kávy, měkké sáčky od potravin v prášku, nápojové kartony
se zbytky nápojů a potravin.
Staré baterie prosím odkládejte na sběrném dvoře města Roztoky.


l

Pavel Flener
Odbor životního prostředí
města Roztoky

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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Jak jsme se v roce 2020 podíleli
na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se město Roztoky může v roce 2020
pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti
43,39 tuny. Na každého obyvatele tak připadá 5,02 kilogramu
vysloužilých spotřebičů. Byla
tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových
plynů, celosvětově omezena
těžba ropy a železné rudy a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel
vyčísluje Osvědčení o podílu
na zlepšení životního prostředí,
které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO2 o 517,75 tuny.
Víte kolik smrků pohltí stejné
množství CO2? 200 kusů.

Nebylo nutné vytěžit 25 435,13
litru ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta
např. na cestu z Prahy do Brna
po dálnici D1, a to 952krát.
Došlo
také
k
úspoře
261 834,37 kWh energie. Asi
stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 261 835krát.
Podařilo
se
recyklovat
24 955,58 kilogramu železa.
Toto množství recyklovaného
železa by bylo možné použít
pro výrobu 1 023 kusů nových
praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 880,83 kilogramu mědi, což by postačilo
pro ražbu 156 592 1€ mincí,
nebo 1 088,12 kilogramu hliníku, který by stačil na výrobu
72 542 plechovek o objemu
l
0,33 l.

MĚSTO ROZTOKY
2020

43 385

517,75

200

25 435,13

952

261 834,37

261 835

24 955,58

880,83

1 023

156 592

1 088,12
72 542

Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

12.03.2021

Pavel Flener

Současnost a budoucnost skládky v Úholičkách
O odpovědi na mé všetečné otázky jsem požádal
regionální vedení společnosti FCC ČR, s.r.o., provozující
skládku v Úholičkách, která velmi ochotně prostřednictvím
PR odpověděla.
1. Jaký objem odpadu je v současnosti
v Úholičkách ukládán, např. během 1 měsíce či roku?
Měsíční bilance na jakékoli skládce odpadů neposkytuje přesný obraz o dovážených
hmotnostech odpadů a chování jednotlivých původců. Dovolíme si proto poskytnout čísla za poslední 3 roky. Jedná se
o úhrnné množství uložené v tělese skládky za příslušný rok.
2018		
2019		
2020		

131 354 tun
124 850 tun
114 964 tun

2. Je tento klesající trend setrvalý?
Dá se říci, že si občané i firmy začínají více
uvědomovat nutnost odpady třídit. Naše
firma se snaží tento trend maximálně
podporovat. Především výstavbou tech-

duben 2021

nologií na zpracování odpadů, jakými jsou
třídicí linky, linky na výrobu alternativního paliva, linky na zpracování nestavebního polystyrenu, výstavba tzv. střepišť pro
recyklaci skleněného střepu a další technologie. Určité množství odpadů z tzv.
černých popelnic na TKO se tedy přesouvá
do žlutých nádob na plasty, modrých
na papír, hnědých na BIO. Již předchozí
zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. se poměrně výrazně vymezoval vůči skládkování a nový zákon č. 541/2020 Sb., účinný
od 1. 1. 2021, v tomto trendu pokračuje.
Stanovuje, které odpady již nelze za žádných okolností na skládky ukládat. Úspěšnost a dopady nové legislativy uvidíme
za několik let.
3. Jaká je struktura ukládaného odpadu?
Na tento dotaz se nedá jednoznačně odpovědět. Každá svozová trasa má svá specifi-

ka, která vycházejí vždy z lokálních podmínek pro svoz odpadů. Například obce,
které zavedly intenzivní sběr separovaných
odpadů (plast, kovy, papír, textil, BIO, sklo,
N – odpady), mají v černých nádobách již
víceméně nevyužitelné odpady. Města
a obce, které zatím váhají, mají v nádobách
i využitelné složky odpadů.
4. Změnil se nějak systém ukládání odpadu za posledních 10 či 20 let?
Zásadně se za posledních 20 let změnila
struktura odpadů. Před 20 lety málokdo
odpady třídil. Ceny na skládkách byly velmi nízké, poplatky za ukládání odpadů
na skládky byly spíše symbolické (jako příklad uvádíme rok 2000, kdy poplatky
za uložení 1 tuny TKO byly 20 Kč). Technologii skládkování upravují samozřejmě
předpisy a normy. V souladu s nimi mají
např. všechny skládky naší společnosti vybudovaný aktivní odtah skládkového plynu, který je dále zpracováván kogeneračními jednotkami na tepelnou a elektrickou
energii a dodáván do veřejné elektrické
➔
sítě.
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5. Přebírá Regios v Úholičkách i tříděný
odpad?
Společnost FCC ČR (dříve A.S.A.) ihned
po odkoupení majoritního balíku akcií
od dánské společnosti DAWASTE zahájila
velké investiční akce v areálu FCC Regios.
Zmíníme zejména dvě speciální technologie, které jsou v areálu v provozu více než
10 let. Jedná se sofistikovanou třídicí linku
na třídění separovaných odpadů, svezených z obcí v dojezdové vzdálenosti. V areálu společnosti FCC ČR byl vytvořen ucelený systém nakládání s odpady, který by měl
v ideálním stavu dosáhnout maximálního
využití dovezených odpadů. Druhou zásadní technologií je linka na výrobu alternativního paliva. Tím se v podstatě uzavřel
oběh odpadů, které dříve končily na skládce. V třídicí lince se vyseparují složky, jež se
dají tzv. materiálově využít. Nevyužitelný
zbytek pak putuje do linky na výrobu alternativního paliva. Výsledkem je certifikované palivo využitelné do cementářských
technologií. Domníváme se, že v tomto je
společnost FCC ČR jedinečná a před jinými svozovými společnostmi má náskok.
6. Bioodpad, předpokládám, neodebíráte?
V oblasti, kde naše společnost zajišťuje
svoz odpadů, je aktuálně dostatek exter-

ních kompostovacích kapacit. Nejbližší
kompostárna a provozovna, která se zabývá biodegradací/bioremediací, je v obci
Chržín a provozuje ji naše dceřiná společnost LIMEK.
7. Jaká je ještě kapacita skládky Regios
v Úholičkách?
Zbývající kapacita skládky Regios v Úholičkách je cca 200 tis. m3 odpadu.
8. Jak dlouho ještě může být v provozu?
Vše je závislé na tom, jaké množství skládkovatelného odpadu budou produkovat
obce a podnikatelský sektor. Skládky všeobecně nekončí k nějakému konkrétnímu
termínu. Pokud nestanoví legislativa jinak,
provozují se skládková tělesa do doby vyčerpání povolené kapacity.
9. Zabýváte se situací, která nastane
po naplnění skládky?
Provozovatelé a majitelé skládkových těles v ČR mají stanoveny jasné podmínky
pro tzv. III. fázi provozování skládky. Celková rekultivace musí být zahájena nejpozději do tří let od ukončení provozu
skládkování. Provozovatel skládky musí
zabezpečit po ukončení provozu skládky
její rekultivaci a provádění následné péče

Vidím horu velikou!
Když si uděláte procházku na vrch Řivnáč, který býval v dávných dobách
výšinným hradištěm prehistorického etnika, bude vám odměnou panoramatický
výhled do blízkého a dalekého okolí. Za jasného počasí spatříte horu Říp, za mimořádně dobré dohlednosti i některé vrcholky Českého středohoří. Za každého
počasí však spatříte též novou „stolovou horu“ na katastru sousedních Úholiček,
tedy obří skládku odpadu, která tam již 25 let utěšeně roste.

Tato skládka, uvedená do provozu firmou
Regios v roce 1996, již má všechny parametry (relativně) ekologicky šetrné stavby.
Odpad se ukládá a hutní do kazet se spodní nepropustnou fólií, se systémem odvádění výluhových průsakových vod i skládkových plynů. I tak však nelze zcela
zabránit znečišťování okolí skládky poletujícími obaly z PVC ani nepříjemnému hnilobnému zápachu. Skládka je bohužel daň
konzumní společnosti, která každý výrobek potřebuje alespoň dvakrát hezky zabalit, ačkoli by ho šlo jen strčit do trvanlivé
plátěné či papírové tašky.

Nerudovská otázka: Kam s ním?

Vyřešit skládkování komunálního odpadu
(a čištění odpadních vod) bylo nejvážnějším
úkolem vedení našeho města po roce 1989.
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Předtím byl odpad ukládán v bývalé pískovně u Holého vrchu, a to ne zcela regulérním
způsobem. Vlastně šlo o dodatečně upravenou a legalizovanou černou skládku. V jejím okolí panoval strašný nepořádek.
Černé skládky odpadu všeho druhu byly
ještě před 30 lety reálnou „ozdobou“ našeho města. Nešlo přitom jen o lépe či hůře
rozložitelný směsný odpad, ale i o vyřazené spotřebiče typu ledniček a sporáků, stavební rum, střešní krytinu a izolační hmoty, mnohdy i nebezpečný odpad jako barvy
a laky. To si dnes již naštěstí díky velkorysému systému nakládání s odpady, a zejména sběrnému dvoru, nedovedeme
představit.
Odpady byly některými spoluobčany vyváženy i tzv. „do stráně“, ať již Nad Čakovem, na konci Třebízského ulice pod ga-

a zamezit negativnímu vlivu skládky
na životní prostředí. Tyto činnosti zajišťuje z prostředků finanční rezervy po dobu
nejméně 30 let v souladu se zákonným
ustanovením.
Společnosti FCC v ČR v jednotlivých
areálech vybudovaly pokročilé technologie
pro nakládání s odpady (viz výše), dále pak
střepiště, linky na zpracování speciálních
plastových materiálů a další. Takže i po zákonném ukončení skládkování (zákon
541/2021 Sb. hovoří o roku 2030) může
dále nabízet zákazníkům své služby v plné
kvalitě.
10. Jaká je cílová rekultivace skládky?
Zbývající plocha (rozloha) rekultivace je
cca 9,7 ha. Po ukončení skládkování (naplnění kapacity) bude zahájena realizace
v několika etapách – rekultivace povrchu
skládky s postupným uzavíráním tělesa.
Konečnou úpravou budou sadové úpravy
a ozelenění, které skládku začlení do krajinného rázu okolní přírody.


l

Otázky kladl a za odpovědi děkuje

Stanislav Boloňský

Regios
Společnost Regios, a. s., se sídlem
v Roztokách byla založena na jaře
roku 1993 za účasti obcí Roztoky, Tuchoměřice, Středokluky, Velké Přílepy,
Dolany, Kněževes, Statenice, Dobrovíz,
Tursko, Úholičky, Únětice, Číčovice
a Svrkyně spolu s dánskou společností
Danwaste, a. s., která vložila majoritní
podíl (60 procent) základního jmění.
Město Roztoky bylo držitelem
18 procent akcií.
Předsedou představenstva byl zvolen
starosta Roztok Jan Chytil, naše město
dále zastupovali Jan Kaplan, Martin
Štifter, Ivo Svoboda a Hana Kovandová.
Zřejmě v roce 1998 se Roztoky zbavily
akcií společnosti Regios, kterou pak
v roce 2000 koupila rakouská firma
A.S.A. V současnosti vlastní a provozuje skládku v Úholičkách (původně) španělská společnost FCC Environment.

rážemi, ale i do bývalého zemníku cihelny
a strží v Žalově. Garáže, které dnes vidíme
v ulici Nad Čakovem, stojí vlastně na letité navážce odpadu.
To, že byla v roce 1993 založena společnost pro zřízení nové skládky v Úholičkách, byl velký úspěch a zásluha našeho
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tehdejšího starosty Jana Chytila, který se
inspiroval v Dánsku, kde získal i strategického partnera a investora.
Roztoky byly původně jedním z akcionářů nové společnosti Regios, a. s., ale
pro nepochopení části zastupitelstva
z něj naše město posléze ještě v devadesátých letech vystoupilo. Prosadil se tehdy „revoluční“ názor, že obce nemají
podnikat a jediným úspěšným podnikatelem může být soukromý subjekt. Že by
podíl na zisku skládky byl důležitou součástí příjmů našeho městského rozpočtu,
o tom nemůže být pochyb. Rozvíjející se
obec Úholičky je toho jasným dokladem.

Změna v likvidaci
odpadů je nutná
Nic však netrvá věčně a i úholičská skládka má své limity. Původně měla být naplněna již v roce 2024, nyní se hovoří o roce
2028. I to je vlastně již zakrátko a náš region bude muset opět hledat nejefektivnější způsob likvidace odpadu. Již před
nějakými 10 lety byla na hejtmanství
Středočeského kraje vytvořena koncepce
likvidace komunálního odpadu, která
byla založena na síti nových moderních
spaloven. Na skládku by šel opravdu jen
popel a nespalitelné odpady. Pro náš re-

gion se počítalo s umístěním spalovny
v rámci elektrárny Mělník. Koncepce
však narazila na značný odpor dotčených
měst a obcí a také se ukázalo, že vybudování spaloven nebude nijak levná záležitost (cca 2–4 miliardy Kč za jednu). Současně bylo zjevné slabé místo záměru,
a to náročná logistika přepravy tohoto
odpadu, často na značné vzdálenosti.
Realizace tedy byla vedením kraje (ale
i státem) na dvě volební období odložena,
myslím ale, že konečně bude nutné se
touto věcí intenzivně zabývat.
Nepůjde jen o naplnění ekologických
požadavků Evropské unie, ale obce i občané se dostanou pod finanční tlak prostřednictvím výrazného zvýšení cen skládečného. Na dnešní výši poplatků za systém
likvidace odpadů v obci (nesprávně řečeno za „popelnice“) musíme zapomenout.
Razantní navýšení je realita a poznaná
nutnost.
l

Stanislav Boloňský

inzerce

Metal Clean s.r.o. přijme pro svou provozovnu v
Libčicích nad Vltavou obsluhu pyrolýzní pece.
Budete dělat špinavou práci pro velké mezinárodní firmy.
Jednosměnný provoz, krátký – dlouhý týden.
Zabýváme se čištěním pochozích roštů a přípravků v lakovnách.
Nástup možný ihned, nebo dle dohody.
Bližší informace na tel.: 602 16 77 88
Metal Clean Čistému vše čisté
duben 2021
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Josef Hajný-Häring, roztocký legionář, krajinář, odbojář
S velkým zájmem jsem si přečetl články „Legionáři z Roztok a Žalova“
a „Legionáři a časopis V boj“. Dovolil bych si malé doplnění především druhého
textu. Jan Hejl a Karel Lukeš nebyli jedinými roztockými občany s minulostí
legionářů, kteří se zapojili do protinacistického odboje v okruhu ilegálního
časopisu V boj. Dalším byl Josef Häring, v té době poměrně známý a dnes již
téměř zapomenutý malíř, specializující se především na krajinomalbu.

Narodil se 25. září 1895 v Praze. Vychodil
obecnou školu a měšťanku a následně pak
absolvoval obchodní školu. V letech 1912 až
1913 byl žákem Ferdinanda Engelmüllera,
který vedl velmi uznávanou soukromou
malířskou školu. Následně odjel do Mnichova, kde studoval u profesora Klingera.
V bavorské metropoli se ve stejné době pokoušel prorazit také jistý Adolf Hitler, který
však již rezignoval na formální umělecké
vzdělání a vydělával si jako pouliční malíř,
nejčastěji obkreslováním pohlednic. Do života obou, stejně tak jako milionů jejich
vrstevníků, zasáhla první světová válka. Zatímco Hitler vstoupil do říšskoněmecké
branné moci, Häring se vrátil do vlasti
a v březnu 1915 oblékl uniformu rakousko-uherské armády.
Nastoupil k plzeňskému zeměbraneckému pěšímu pluku číslo 7, s nímž krátce
nato odjel na ruskou frontu. Na ní však
dlouho nepobyl. Již 1. června 1915 se v Haliči dostal do ruského zajetí. V jeho pozdějších profesních životopisech se uvádí, že
v letech 1915–1917 byl žákem u ruského
malíře Sulického v Moskvě, takže lze předpokládat, že k Rusům přeběhl dobrovolně
a jako zajatec požíval jistá privilegia.
Na jaře 1918 se mu každopádně podařilo
dostat do Omsku, kde 21. května vstoupil
do čs. legií. V řadách 5. roty 9. čs. střeleckého pluku Karla Havlíčka Borovského prodělal celou tzv. Sibiřskou anabázi, tedy boje
proti bolševikům. Do vlasti se vrátil počátkem srpna 1920 a 20. listopadu téhož roku
byl v hodnosti svobodníka demobilizován.
Po propuštění do civilu se vrátil do Prahy,

Josef Hajný-Häring, zimní horská krajina (s. d.). Jeho
portrétní fotografii se v žádném archivu nepodařilo dohledat. Našel by ji ve svém albu snad někdo z roztockých
pamětníků?

avšak již v první polovině 20. let se přestěhoval do Roztok. Od konce války se již živil
jako malíř.
Krátce po nacistické okupaci, v polovině
května 1939, se zapojil do odboje. Každý
týden jezdil do Moravské Ostravy a přes
průsmyk Bílý kříž převáděl vojáky směřující do naší zahraniční armády formující se
v Polsku. Po vypuknutí války v září 1939
byli čeští uprchlíci nuceni používat mnohem nebezpečnější a delší „balkánskou
cestu“ přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii, Řecko, Turecko a Sýrii do libanonského
Bejrútu a odtud lodí do Francie. Häring

zajišťoval trasu vedoucí přes Hrozenkovský průsmyk.
Kromě toho patřil ke spoluzakladatelům
ilegální odbojové skupiny Družstvo v prvním sledu a od poloviny května 1939 se
zapojil do vydávání jejího ilegálního časopisu V boj, pro který dodával zprávy a podílel se na jeho distribuci. Časopis V boj
v té době patřil k největším ilegálním periodikům a vycházel v nákladu několika
tisíc výtisků.
Na podzim byla skupina infiltrována
konfidentem Rudolfem Kotrbatým a příslušníkem gestapa Jaroslavem Nachtmannem. V den pohřbu Jana Opletala,
15. listopadu 1939, několik dní po zatčení
vedoucích představitelů organizace, byl
také Häring na Masarykově nádraží zatčen
gestapem. Do poloviny března 1940 byl
vězněn na Pankráci. Přestože u výslechů
byl fyzicky týrán, nic neprozradil. Následně jej převezli do Drážďan, kde měl být
souzen. Důkazy shromážděné gestapem
však na odsouzení nestačily. Místo propuštění na svobodu však následovalo rozhodnutí o tzv. ochranné vazbě.
Na konci dubna 1940 byl Häring poslán
do koncentračního tábora Dachau, v jehož
nelidských podmínkách prožil dalších pět
let. Předposledního dubnového dne roku
1945 jej zde osvobodila americká armáda.
Léta v koncentráku se negativně podepsala
na jeho zdraví a následky si v podobě padesátiprocentní invalidity nesl až do konce
života. Za svoji účast v domácím odboji byl
vyznamenán Čs. medailí Za chrabrost.
Po válce začal používat také české příjmení
Hajný.
S rodinou, manželkou Jindrou a dcerou
Jindřiškou, bydlel ve vile čp. 292 na dnešním náměstí Jana Procházky. Zemřel
17. března 1964 v plicním sanatoriu v Nové
l
Vsi pod Pleší.
Jiří Plachý

Roztocký truhlář v československé legii v Rusku
Jedním z legionářů, kteří v Roztokách žili již od narození, byl truhlář František
Hruška. Ten se jako příslušník čs. legie v Rusku zúčastnil nejen některých bojů,
nýbrž i výstavby vladivostockého hřbitova s monumentálním pomníkem.

František Hruška se narodil manželům
Františkovi a Josefě Hruškovým v Roztokách dne 4. října 1884. Zpočátku malý
František vyrůstal v domě č. 61. Roku 1901
se rodina přestěhovala do nově zakoupeného domu č. 39. V něm si Františkův otec
zřídil truhlářskou dílnu. František Hruška
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pokračoval v otcových šlépějích, a tak se
po pětiletém studiu obecné školy rovněž
vyučil truhlářem. Dne 26. května 1912 se
oženil s Boženou Votavovou a nedlouho
po uzavření sňatku se stal otcem. Rodina
se pravděpodobně přestěhovala do horní
části obce – do č. 35. Tomu nasvědčuje ně-

kolik pohlednic, které Františku Hruškovi
na tuto adresu zaslal jeho příbuzný. Z tohoto domu měl navíc pocházet otec Boženy Hruškové. Podle obecní kroniky byla
ovšem majitelem nemovitosti rodina Tichých a od roku 1908 manželé Urbanovi.
Poklidný život rodiny Hruškovy násilně
přerušila první světová válka. František
Hruška byl již roku 1914 jako mnoho dalších mladých mužů odveden proti své vůli
do rakousko-uherské armády. Službu na-
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stoupil v Praze u c. a k. pěšího pluku č. 28,
se kterým byl následně odeslán do pole.
Dne 28. dubna 1915 byl však na frontě
v Karpatech zajat ruskými vojáky.
Jako válečný zajatec splnil František
Hruška svou vlasteneckou povinnost
a podal si přihlášku do československého
vojska. Žádost byla kladně vyřízena, a tak
v červnu 1917 opustil Volčansk, kde do té
doby pobýval v zajetí. Cílem novopečeného československého dobrovolce se stal
Borispol, kde byl v hodnosti střelce dne
23. června 1917 oficiálně zařazen do nově
vzniklého záložního praporu 1. čs. pražského pěšího pluku. Tento útvar se stal
zárodkem 5. čs. pěšího pluku (později
přejmenovaného na 5. čs. střelecký pluk),
na který byl transformován rozkazem generála Červinky ze dne 1. července 1917.
U pluku byl střelec Hruška přidělen
k sapérskému oddílu. Jako zákopník prožil na začátku roku 1918 evakuaci Čs. armádního sboru z Ukrajiny. Dne 10. června byl převeden do 9. roty 5. čs. střeleckého
pluku. V době vypuknutí bojů proti vojskům sovětské vlády v létě 1918 se nacházel střelec Hruška i se zbytkem svého pluku ve Vladivostoku. Situace zde byla
odlišná. Nejvýchodněji položené vladivostocké skupině (tvořené zejm. vojáky
5. a 8. čs. stř. pluku) generála Diterichse se
jako jediné podařilo dopravit se navzdory
nevůli sovětů po celé železniční dráze až
do Vladivostoku. Cenou ovšem bylo odevzdání drtivé většiny zbraní. Když došlo
koncem května 1918 k prvním bojovým
střetům s bolševiky a československé vojsko ztratilo spojení mezi jednotlivými
skupinami na magistrále, vladivostocká
skupina neměla o začínajícím konfliktu
žádné informace. Zprávy o zahájení bojů
k ní dorazily až téměř měsíc po přepadeních čs. oddílů v Marianovce, Irkutsku,
Zlatoustu atd. Již tak napjatá situace
ve městě vyústila 29. června 1918 k obsazení Vladivostoku čs. oddíly. Během pouličních střetů ztratil 5. čs. střelecký pluk

Svobodník Zařizovacího oddílu Dálného Východu František Hruška. Místně neurčeno, pravděpodobně 1920
(ČsOL – Muzeum čs. legií).

střelce Josefa Novotného – právě z Hruškovy 9. roty.
Po obsazení Vladivostoku se posunul
5. čs. střelecký pluk zpět na západ s cílem
navázání kontaktu se skupinou kapitána
Gajdy. Útvar se zapojil do těžkých bojů
na ussurijské frontě a dne 1. září došlo
ke spojení čs. skupin na stanici Olovjannaja.
V září roku 1918 byl František Hruška
stažen z řadové služby a odeslán do Vladivostoku, kde se podílel na úpravě československého válečného hřbitova. Práce zabraly dobu od října 1918 do dubna 1919. Dne
25. dubna byl hřbitov, kterému vévodil pomník s pískovcovou sochou reka, slavnostně otevřen.
Od 14. dubna 1919 sloužil tehdy již svobodník (povýšen 3. března 1919) Hruška
u Technického oddělení Dálného východu (v listopadu 1919 přejmenováno

na Technickou půlrotu D. V., o necelý měsíc později na Zařizovací oddíl D. V.). Dne
15. ledna 1920 předstoupil kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu před vojenskou
lékařskou komisi ve vladivostocké nemocnici. Ta jej uznala neschopným veškeré vojenské služby, a tak byl určen k evakuaci do vlasti. Z Vladivostoku odplul
12. března 1920 na lodi USAT Madawaska.
Po návratu do svobodné vlasti se již
František Hruška pravděpodobně nesetkal
se svou manželkou. Dá se tak usuzovat
na základě zápisu z roztockého indexu zemřelých mezi léty 1784–1933, který udává,
že paní Božena Hrušková z č. 35 zemřela
24. října 1918. Po smrti manželky se pravděpodobně vrátil do domu svého otce, čemuž nasvědčuje demobilizační záznam
z července 1920. O dalším životě Františka
Hrušky není příliš zpráv. Dokumenty Vojenského historického archivu uvádějí
jako poslední informaci jeho propuštění
z branné moci (jako záložníka pěšího pluku 5) ze dne 31. prosince 1934. Jisté také je,
že se 24. října 1920 podílel na založení
Volného spolku legionářského, který se
stal základem pozdější Jednoty Československé obce legionářské v Roztokách. Další „stopou“ by pravděpodobně mohla být
fotografie z Roztok z května roku 1945,
která zobrazuje staršího muže v tzv. vladivostockém stejnokroji, ve kterém se příslušníci Čs. vojska na Rusi vraceli zejména
roku 1920 do Československa. Legionář
má sice od fotografa odvrácenou tvář, nicméně je jasně patrný jeho rukávový štítek.
Ten jednoznačně označuje svobodníka
technického oddílu (TECHOD), což přesně odpovídá Františku Hruškovi. Další
jeho osudy jsou však zahaleny tajemstvím.
Jisté ovšem je, že hrdina prvního odboje
František Hruška zemřel v Roztokách dne
12. února 1963.


l

Tomáš Drábek

Nikdy nevíme vše …
Články o regionální historii mají vedlejší pozitivní efekt v tom, že přispívají
k upřesnění některých tvrzení tím, že na ně svými postřehy reagují čtenáři.

V únorovém čísle Odrazu, které jsme věnovali legionářům z Roztok a Žalova, jsem
ve svém příspěvku napsal, že „… pokud je
možné se spolehnout na archivní záznamy,
nikdo z roztockých ani žalovských legionářů v boji nepadl“. Vycházel jsem přitom
zejména z dokumentů přístupných v okresním archivu Praha-západ.
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Na tento můj článek reagoval pan Michal
Pupcsik, který na základě studia archivních dokumentů Vojenského historického
ústavu v Praze zjistil, že nejméně jednoho
padlého legionáře z Roztok máme.
Byl jím Václav Tichošlápek, narozený
25. září 1881 v Roztokách čp. 1 – tedy
ve velkostatku (nyní zámek), kde jeho otec

pracoval jako čeledín. Již v srpnu roku
1914 byl odveden do rakousko-uherské armády a poslán na ruskou frontu. V nezjištěné době byl zajat nebo přešel na druhou
stranu fronty a vstoupil do československých legií. Padl 1. září 1918 na povolžské
frontě u obce Pavolčanka v bojích s Rudou
armádou, kde byl i pohřben.


l

Stanislav Boloňský
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Roztoč jaro
Teklo nám do bot

Pamatujete, že Roztoči teklo do bot? Měli
jsme vážné obavy, že budeme muset šetřit
tak bolestivě, že si tím omezíme činnost
do budoucna. Protože jsme to dělat opravdu nechtěli, obrátili jsme se na vás s prosbou o podporu. A ta podpora přišla – a přišlo jí daleko víc, než jsme se odvážili doufat.
Pro zachování činnosti v plné šíři jsme
nutně potřebovali 200 000 Kč. Během 41 dnů
Roztoči od 195 dárců přistálo na účtu celkem
490 967 Kč – částka pro nás naprosto ohromující. K tomu ještě další dary v podobě snížení nájemného v ateliérech od města i soukromníků, slevy na službách a hodnotné
nefinanční dary, které doplňují mozaiku vaší
podpory. A navíc veliká spousta vzkazů, povzbuzení a zpráv od lidí, pro které jsou akce,
kroužky i různé projekty, které společně děláme a na kterých se také obrovská část Roztockých podílí, důležité a někdy i naprosto
zásadní pro to, že si jim v Roztokách žije dobře. Jsme za tuto podporu hluboce vděční
a současně to vnímáme jako velký závazek
do budoucna, aby tu Roztoč pro vás všechny
byl i nadále. Děkujeme!

Skryté roztočí dění

Omezení ani finanční tíseň nepřerušily naši
činnost, děje se toho stále spousta. Kromě
kroužků, které nadále jedou, co nejsmysluplněji to jde, běží víceméně kontinuálně

různé bojovky, připravované mnohými
dobrovolníky, kteří ve větru i dešti hbitě
přetrasovávají cesty po zásahu vandalů, doplňují poklady, kontrolují stav a věší a sundávají fáborky ze všech nemožných míst.
Rozjeli jsme Jíme lokálně, malý projekt
na podporu malých farmářů a výrobců
a dobrého jídla, takže každou sobotu na Levém Hradci je společné výdejní okénko, kde
pořídíte výborný chleba, skvělou zeleninu,
domácí vajíčka a nově i hydroponické saláty
a mikrozeleninu. A plánujeme spoustu dalšího – letní tábory, výstavu na téma Opuštění o lidech, domech a jejich příbězích, přesouváme sklady, třídíme poklady a celkově
prostě nezahálíme. A samozřejmě se těšíme, až to zase rozbalíme s celou parádou.

S jiřičkami pod
jednou střechou
V dubnu také spouštíme jeden projekt, a to
projekt ptačí. Rádi bychom trochu přispěli
k tomu, aby se v našem městě dobře žilo lidem – i jiřičkám. A protože to s nimi někdy
není jednoduché (to asi platí pro obě skupiny), nebude to práce rychlá, ale postupná.
V tomto roce bychom moc rádi zmapovali
místa hnízd, která v Roztokách jsou, a zjistili, s jakými obtížemi se lidé v jiřičkových domech potýkají. Ono žít s jiřičkami je někdy
opravdu obtížné a ony to zase kolikrát ne-

mají jednoduché s námi lidmi. Rádi bychom
proto hledali řešení, ať už to bude společné
nakoupení či výroba umělých hnízd a jejich
připevnění na místa, kde nebudou vadit, instalace prkének a podobných vychytávek
proti tomu, co si každý na svém parapetu
rád odpustí, nebo třeba jiřičkové věže, které
vytvářejí místo k hnízdění pro jiřičky mimo
obytné domy – prostě mají na vysoké tyči
dům vlastní, jen pro sebe.
Zatím jsme na začátku, ale na www.roztoc.
cz/jiricky se k nám můžete připojit i vy –
svojí zkušeností, pokud s jiřičkami spokojeně či útrpně žijete, nebo svým zájmem.
A máme v plánu ve společnosti s Českou
společností ornitologickou i jednu dvě vycházky, kde se dozvíte více o fascinujícím životě jiřiček i dalších opeřených sousedů.  l
Za Sdružení Roztoč

Zuzana Šrůmová

U řeky vzniká Bikepark pro všechny
Již v roce 2006 se Roztoky dostaly do povědomí po celé
republice díky cyklistice.

Spolek roztockých bikerů pořádal v tomto
roce první ročník závodů DirtJump Roztoký pohár, který je během 5 let dovedl mezi
špičku v republice v kategorii DirtJump,
tedy skocích na kole na přírodních hromadách z hlíny, které byly vytvořeny pod protipovodňovou hrází kousek od přívozu
do Klecan. Tato adrenalinová a na pohled
poutavá disciplína po roce 2010 načas
upadla a s tím i aktivity spolku.
Nyní se však spolek hlásí zpět ve větší síle
a s plány pro širokou veřejnost. Jádro spolku 6Bikes Roztoky tvoří stejní členové, byť
o 15 let starší s rodinami a s novými členy.
Právě děti nás motivují k tomuto záměru.
Chceme vybudovat Skills Bike Park pro širokou veřejnost, který umožní zlepšování
jízdy na horských kolech jak pro děti a mládež, tak i dospělé. Bikepark bude obsahovat
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t z v .
pumptrack
s několika okruhy, tedy dráhy tvořené z různých boulí, zatáček a malých skoků, na nichž
budou moci jezdit i děti na odrážedlech, ale i prvních kolech, aby si
vytvořily správné návyky pro jízdu na kole.
Pro ty, kteří se budou chtít v jízdě dále
zlepšovat, bude v areálu několik řad skoků a překážek pro cvičení dovedností
na horském kole. Návrh Bikeparku i jeho
stavba bude probíhat za podpory České
Mountainbikové Asociace (ČeMBA). Aktuálně spolek „brigádničí“ a připravuje
pozemek pro stavbu pumptracku, na který shání finanční prostředky. Během měsíce května bude probíhat kampaň hro-

Vizualizace plánovaného pumptracku je ilustrativní, finální verze se může lišit dle získaných finančních prostředků.

madného financování na HITHIT. Pokud
vás náš záměr zaujal a chtěli byste jej jakkoli podpořit, kontaktujte nás prosím
na 6bikes.roztoky@gmail.com. Aktuální
informace o našem záměru a o tom, jak
postupujeme, se můžete dočíst na naší
facebookové stránce po načtení QR kódu.


Za 6Bikes Roztoky

l

Jan Kolář
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Pro dobrou psychiku
v době koronaviru II

KAŽDÝ DEN SE POŘÁDNĚ
PROTÁNĚTE 
Protahovací cviky II – pokračování (cviky pro vás připravila Lenka Švecová)

Čím déle trvají různá omezení, tím více máme všichni pocit,
že nám tzv. hrabe. Vedle zpráv o pomalém poklesu nákazy
slyšíme teď z médií, že si máme udržet kondici, denní režim,
nadhled a pohodu. Rady, jak na to, jsou různé a je třeba
si vybrat, co právě na nás zabere, abychom se ze všeho
úplně nezbláznili. O negativismu a agresivitě, jedné z forem
reakce na stres, strach a zoufalství, dnes psát nechci, je jí
kolem nás dost.

Protažení svalů slouží jako prevence
svalové nerovnováhy a uvědomění si
vlastního těla. Má kladný vliv na odstranění stresu, zlepšuje regeneraci
svalů, snižuje svalové napětí.
Protažení provádíme s výdechem
do mírného napětí, nikdy ne do bolesti,
plně soustředíme svoji pozornost
na pohyb těla. Po výdrži 20–30 vteřin
vždy uvolníme. Cvik můžeme opakovat 2krát až 3krát. Protahovací polohu zaujímáme i opouštíme pomalu
a v uvolnění.

Protažení svalů paže
Provedení: Mírný stoj
rozkročný, vzpažit obě
paže, pokrčit levou paži
tak, aby dlaň směřovala
na temeno hlavy a mezi
lopatky. Pokrčit pravou
v lokti, uchopit za loket
levé, pomalu táhneme/
tlačíme loket levé paže
dolů. Opakujeme s pokrčením pravé paže.  

Protažení svalů zad
Provedení: Leh na záda, nohy pokrčit
přednožmo, hrudní předklon, ruce
spojit pod koleny.Výdrž 20–30 vteřin
v dané poloze.

Kdybys měla má panenko sto ovec
a já jenom za kloboukem jalovec
nebudeš má, není možná
ani ti to má panenko pánbůh nedá

CO NÁS TĚŠÍ 

n V Roztokách probíhají různé aktivity na-

šich spoluobčanů, podporují se navzájem
a snaží se udělat radost ostatním a potěšit
je. Malují krásné kamínky, vytvářejí bojové
hry, posílají si přáníčka.
n Za město Roztoky si vás dovoluji pozvat
v úterý 27. 4. 2021 od 18 do 19 hodin
na online seminář, který by vás mohl
oslovit. Povídání, diskuse a sdílení zkušeností, rad a inspirace s PhDr. Vlaďkou
Fischerovou na téma: Vztahy a emoce
v rámci rodiny (více na plakátu uvnitř
Odrazu).
n Cestovatelské deníky My z Roztok a ze
Žalova – putování s knížkou paní Marie
Kšajtové (výzva v Odrazu č. 1/2021) –
všichni, kdo jste se zapojili a chcete své deníky ukázat ostatním, ozvěte se, prosím,
do 15. 5. 2021 na: drdova@roztoky.cz
n Knížka My z Roztok a ze Žalova nás stále
inspiruje, a proto jsme se rozhodli ve spo-
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lupráci s odborníky a také s vámi, občany
Roztok a Žalova, vytvořit stejnojmennou
rodinnou společenskou vědomostní deskovou hru. Více informací vám přineseme
v příštích číslech Odrazu.

PRO RADOST SI ZAZPÍVEJTE 
ASPOŇ DOMA
Písničku Kdybys měla, má panenko,
sto ovec s omalovánkou Vendulky Bromovské (MC Rožálek) najdete opět na
www.roztockedeti.cz. Na stránkách Roztockých dětí si můžete omalovánku vytisknout jako samostatné obrázky.


Protažení svalů lýtka
a zadní strany stehna
Provedení: Leh na záda, pokrčit
pravou nohu, levou přednožit povýš
a uchopit nohu/lýtko – dle možností
nebo pro uchopení použijeme ručník,
šátek. Přitahujeme nohu k tělu mírným
tahem.  Nezvedáme pánev ani hlavu
z podložky. Opakujeme s pokrčením
levé nohy.  

l

Vladimíra Drdová

Zaregistrujte se do týmu TJ Sokol Roztoky na stránkách www.sokroz.cz. Cvičení
pro ženy probíhá online v aplikaci
Google Meet, každé pondělí a pátek
od 19.00 do 20.00 hod.  
l

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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Uklidili jsme zase kus Česka
Na základě celorepublikové výzvy Ukliďme svět, ukliďme Česko byl vyhlášen
úklid po celé zemi na sobotu 27. března. Přihlásili jsme se, jako každý rok, ale
tentokráte v řádně vyhlášeném termínu a ve variantě „Rouškový úklid“. Srazy
jsme měli hned dva. Jeden dopoledne na konečné autobusu v Žalově a jeden
odpoledne u Tesca.

Dopolední účast byla nad naše očekávání.
Sešlo se nás třicet a potěšující bylo, že se
do akce zapojily celé rodiny s dětmi, samozřejmě při dodržení pandemických
opatření. V trochu větrném, jarním počasí se nejen dobře pracovalo, ale několikrát
jsme se i pokochali trsy rozkvetlých sněženek. V průběhu dopoledne jsme nashromáždili cca 225 kilogramů odpadků
a železa. Odpolední sraz se trochu nevydařil, byly jsme jen dvě a mírně unavené
po dopoledním sběru jsme uklidily aspoň
okolí Tesca.
Při akci Ukliďme svět, ukliďme Česko
nejde jen o uklízení nepořádku a černých
skládek. Snad ještě důležitější část celého
projektu představuje prevenci a její zaměření na ekologickou osvětu a velké zapojení dětí a mladých lidí. Děti si často spojují
tuto práci s hledáním pokladů. Občas se
malý poklad ve formě starého hrnečku
nebo talíře najde. Někdy se však skutečně
podaří narazit na opravdový poklad. Stalo
se to vlastně nedávno, když se skupina
dobrovolníků rozhodla uklidit středně
velkou černou skládku u lesa nedaleko
Štěchovic. Ve chvíli, kdy již považovali
svůj úklid za dokončený, se chtěli na „místě činu“ společně vyfotografovat. Jakmile
se však soustředili na jednom místě, aby se
vešli všichni do záběru, půda se pod nimi
zčistajasna propadla. Prvotní zděšení vystřídal údiv a posléze obrovská euforie!
Nemohli uvěřit svým očím. Na místě odstraněné černé skládky nalezli poklad nedozírné hodnoty. Pod zetlelou spodní
vrstvou letitých nánosů se skrývala dutina
obsahující velké množství zlatých mincí,
šperků a dalších ozdobných předmětů.
Nález byl ohlášen policii a byli přivolaní
odborníci z Českého historického ústavu,
kteří označili nález za kolosální. Celková
váha zlatých předmětů přesahovala 50 ki-
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logramů a pocházejí přibližně z doby okolo roku 1150, tudíž i jejich historická hodnota byla obrovská. Že by se jednalo
o slavný štěchovický poklad? Že by romantický příběh o bednách plných zlata,
vymyšlený nacisty, nebyla lež? Nebo nás
dobrovolníci ze Štěchovic chtějí motivovat
k úklidu černých skládek? Rozluštění necháme na odbornících. Archeologové prý
dále zkoumají místo nálezu a jeho okolí.
Když však uvážíme, že nálezné dle zákona
činí 10 procent, tak uznejte, že se takové
sbírání odpadků někdy vyplatí.
Akce Ukliďme svět, ukliďme Česko má
ještě jeden velký cíl. Dosáhnout stavu, kdy
budeme žít v čistém prostředí a podobné
akce už nebudou potřebné. S prevencí je
důležité začít v mladém věku, proto tuto
akci má ve svém programu mnoho škol
v republice. Nevím, zda se také naše škola
snaží svým dětem a mládeži zprostředkovat autentický zážitek z úklidu odpadků či
černé skládky. Říká se, že kdo sám jednou
uklízel, ten už nepořádek vytvářet nebude.
Pro vyšší ročníky bych zařadila i mytí sprejerských výtvorů na fasádách. Když si kluci
budou navzájem smývat svá díla a pořádně
se u toho zapotí, rozmyslí si své příští malůvky. Možná právě takové akce by mohly
sloužit jako jedna z forem primární prevence kriminality a rizikového chování
mládeže v obci.
K akci se však samozřejmě mohou přidat
všichni bez rozdílu věku, kterým není stav
naší přírody, obcí a měst lhostejný. Péče
o životní prostředí je společným zájmem
l
nás všech. 
Eva Sodomová
zastupitelka za sdružení
Cesta pro město

Životní jubileum 
P. Petra M. Bubeníčka
Dne 12. dubna dovršil duchovní
správce římskokatolické roztocké
farnosti P. Petr M. Bubeníček
šedesát let svého života. Již 21 let
působí v Roztokách a na Levém
Hradci a také v přifařených obcích
– Libčicích nad Vltavou, Úněticích,
Noutonicích, Svrkyni, Kovárech,
Budči-Zákolanech a Otvovicích,
tedy v teritoriu velikosti malého
vikariátu. S energií a emocemi
sobě vlastními s námi sdílí naše
životní radosti i strasti, takříkajíc
od kolébky až ke hrobu. V jeho nelehkém životním poslání přejeme
otci Petrovi mnoho sil a Božího
požehnání! 
l
Roztočtí farníci

Poděkování
Vážená redakce,
ráda bych poděkovala za vstřícnost a ochotu paní V. Drdové
a paní I. Ježkové.
Se svou potíží jsem se obrátila
nejdříve na paní Drdovou a na její
doporučení na paní Ježkovou,
která mi pomohla ji vyřešit. Do té
doby jsem byla pro ně zcela neznámá, nebydlím a nepatřím mezi
starousedlíky, přesto jsem byla
vyslechnuta a velmi ochotně mi
bylo pomoženo.
Velmi moc děkuji. 

l

Anna Duníková
Roztoky

Poděkování MÚ a SPCCH 
za zajištění očkování seniorů
Jsem polymorbidní pacientka 80+.
Očkování jen s rodinným příslušníkem bych nezvládla.
Děkuji proto mnohokrát pí. Aničce
Pösingerové za pomoc při odvozu
a pobytu v očkovacím centru  
ÚVN.
Byla mi po všech stránkách velmi
nápomocná, laskavá a trpělivá.
Patří jí proto moje úcta a dík, jakož
i členům MÚ a výboru SPCCH při
zajištění této tak důležité akce. l
MUDr. Zdenka Neudörflová
Roztoky
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Městská knihovna informuje

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

Bernášková, J., Jak přežít svého muže
Caplinová, J., Čajovna v Tokiu
Erskinová, B., Krok do jiného času
Follett, K., Večer a jitro
Gablé, R., Druhé království
McCreight, K., V dobrém i zlém
Meacham, L., Vážka
Waxman, A., Drbny z předměstí
Detektivky

Coben, H., Chlapec z lesů
Eidler, P., Případ Aleny Struskové

Jackson, L., Paranoia
Jewel, L., Rodina z podkroví
Kubát, L., Brutalita
Regan, L., Dívka beze jména
Urban, D., Výjezdovka
Pro děti a mládež

Anderson, S., Tesáky
Bourne, H., Místa, kde jsem plakala
Hejdová, I., Nedráždi bráchu bosou nohou
Němeček, J., Čtyřlístek a záhada faraonovy
hrobky

Naučná

Čornej, P., Husitská revoluce
Michie, D., Duše našich mazlíčků
Netík, O., Duše domu
Petřínová, I., Hravý průvodce Prahou
Nejnovější informace můžete zjistit
na webu knihovna.roztoky.cz a facebook.
com/MKRoztoky
l

Za městskou knihovnu

Tereza Náhlovská

inzerce

Vás zve na online seminář

VZTAHY A EMOCE V RÁMCI RODINY
přednášející: PhDr. Vlaďka Fischerová

- Jaké jsou naše vztahy v současnos�?
- Nálada, radost, štěs�.
- Je vůbec možné být dnes v pohodě?

27. 4. 2021 od 18 do 19 hodin
Seminář proběhne online v aplikaci Google Meet.
V případě zájmu se registrujte na e-mailu: lenka.svecova@abrena.cz
Po zaregistrování vám zašleme odkaz pro přihlášení.

Účast zdarma

ROZTOKY

Řádková inzerce
n Koupím

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

tel. 723 424 701

MANŽEL –


l

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

NÁZORY A KOMENTÁŘE

Jak na výsadbu stromů na vlastním pozemku
Plánujete sázet stromy? Poradíme vám, jak začít a na co si
dát při výsadbě pozor.

sahující 3 metry jako přípustná vzdálenost
od společné hranice pozemků 3 metry
a pro ostatní stromy 1,5 metru.“ Z toho vyplývá, že váš pozemek musí být dostatečně
široký, aby nebyla tato povinnost porušena. Případně si musíte zajistit souhlas
vlastníků okolních pozemků.

Jak na výsadbu ve velkém

Příprava výsadby ve větším měřítku vyžaduje peníze a čas. Ucelené informace
o tom, co organizace takové výsadby obnáší, včetně odkazů na finanční zdroje, najdete na webu sazimebudoucnost.cz. Tam
si můžete stáhnout i podrobné manuály,
jak stromy sázet a jak o ně po výsadbě pečovat. Na webu najdete také informace
o možnostech finanční podpory výsadeb.

Každý strom se počítá
Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit
řadu věcí, například k čemu má daný pozemek sloužit a jak moc se o něj a o zeleň plánujete starat. Představit si, jaký bude strom
v dospělosti i jaký bude mít vliv na své okolí. Každá dřevina má totiž specifické nároky. Některé preferují vyšší vlhkost, jiné
jsou suchomilné či světlomilné. To vše je
při navrhování potřeba zohlednit.

ci. Pyly lísky, břízy, olše či vrby jsou silné
alergeny a na jaře byste si zahrady moc neužili. Zamyslet byste se měli i nad tím, zda
se výsadba do daného místa hodí z širšího
kontextu. Například akát, který pochází ze
Severní Ameriky, se v podmínkách České
republiky velmi dobře šíří a vytlačuje původní druhy. Sázet do krajiny nepůvodní
druhy je tedy nevhodné.

Pozor na invazivní
a jedovaté druhy

Souhlas souseda (ne)třeba

Pokud se na pozemku pohybují děti, neměli byste zde vysazovat jedovaté druhy,
konkrétně třeba tis. Zvýšenou pozornost
výběru druhů by měli věnovat také alergi-

Při plánování výsadby musíte dbát také
na to, aby byly dodrženy všechny zákonné
povinnosti. Občanský zákoník říká: „Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí
pro stromy dorůstající obvykle výšky pře-

Vysazené stromy je dobré evidovat. K tomu
slouží centrální registr stromů na webu Sázíme budoucnost. Zaregistrovat do něj výsadbu může každý, kdo od roku 2019 vysadil stromy mimo les. Po zaregistrování se
strom přidá na interaktivní mapu a započítá se mezi nové stromy vysazené v naší krajině a v obcích.
Díky tomu získáváme unikátní přehled
o druzích a počtech stromů vysazených
v ČR a můžeme měřit dopad společného
úsilí všech, kteří sázejí stromy. Na celonárodní úrovni neexistují žádné souhrnné
přehledy o kácení a sázení stromů. Registrace nově vysazených stromů je proto velmi důležitá. 
l
S úctou
Anna Poledňáková

PR koordinátorka
iniciativy Sázíme budoucnost

Venčení psů
Máme doma také malého pejska, se kterým chodíváme
na procházky po městě. Ale jsme ukáznění, máme ho
na vodítku a uklízíme po něm.
To ale bohužel neplatí obecně. Část pejskařů
samozřejmě uklízí, ale je dost i takových,
kteří to vůbec nepovažují za potřebné. Osobně jsem se u našeho domu setkal před časem
s paní, která na moji prosbu o odklizení produktu jejího miláčka odpověděla: „Proč
bych to měla uklízet, já přece platím daně“!?
Tak jsem to nakonec musel uklidit sám.
Ale ještě větším problémem jsou volně
pobíhající hafani. Co se stalo nedávno

duben 2021

v Praze, víme – pes vážně zranil čtyřletého
chlapce. U nás se nic podobného zatím nestalo, ale nemusí to trvat dlouho a může se
to stát také. Některé naše známé se už bojí
chodit kvůli volně pobíhajícím psům
s těmi svými ven, protože mají obavy
o zdraví i životy nejen svého psa, ale
i o zdraví své vlastní. Nějaké domluvy
nebo prosby k „svobodomyslným“ majitelům volně pobíhajících psů jsou nejen zby-

tečné, ale někdy i nebezpečné – agresivní
protiakce není výjimečná.
Já vím, že řešení tohoto problému není
snadné ani jednoduché, ale asi by se tím
mělo vedení města zabývat a pomocí městské policie zajišťovat alespoň občasné akce
a kontroly, při kterých by upozornili nezodpovědného občana na jeho nevhodné
jednání. A když domluva nepomůže, je třeba reagovat i odpovídajícím přísnějším postihem. Myslím, že by to mohlo hrozící,
i kdy zatím jen latentní, nebezpečí zmírnit.
l
Dříve než se stane něco ošklivého.
Milan Rosič
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Jak na piráty
Úvodem předesílám, že nejde o předvolební
kampaň, nebude řeč o Pirátech v čele
s chlápkem s dredy, ale o těch silničních.
Na březnovém zastupitelstvu
přišla na ně řeč dvakrát. Poprvé
při prezentaci záměru nových
budov v Nádražní ulici, které
nahradí vyčnívající dům čp. 55
a jeho placatého souseda
čp. 842, podruhé když jsme
diskutovali o rozpočtové změně, kterou bychom vyčlenili peníze na nákup radaru pro naši
městskou policii. Radar není
za pár korun, vyjde na 360 000,
ale taky hodně umí. Změří
rychlost, přečte značku, „pozná
ksicht“ a dovede ještě mnoho
dalších věcí, prostě škatulka
na úrovni doby.
Městští strážníci mají právo
rychlost vozidel měřit, a to
v místech, na nichž se dohodnou s Policií ČR. Taková dohoda by měla zamezit případům,
kdy měšťáci číhali na konci
vesnice u cedule „konec obce“,
sto metrů za posledním barákem, a chytali jednoho šoféra
za druhým, protože na výjezdu
do polí už povolenou rychlost
překračoval skoro každý. Městská policie ovšem nemůže inkasovat, a tak jsou provinilci
pokutováni ve správním řízení
a výtěžek putuje do Černošic,
nikoli do naší kasy. Nicméně
hlavním cílem, proč radar pořídit, není určitě pár desítek tisíc za rok, ale odstrašení a pokutování těch, kteří ohrožují
bezpečnost lidí.
Není pochyb o tom, že radar
je razantnější nástroj než blikající ukazatel, jenž varuje jen
slušné, a rozhodně čistší a účinnější než retardér. Pamatujete
snad na pokusy ve Velkých Přílepech, kde se za retardérem
v kopci k Roztokám každý autobus těžce a smradlavě rozjížděl,
zatímco týpkům na nadupaných motorkách vůbec nevadil,
protože ho objížděli pangejtem
anebo si na něm s gustem skočili.
Přesto jsem pro rozpočtovou změnu ruku nezvedl.
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V souladu s názorem, který
zmínil kolega Boloňský: nárazové, nepravidelně opakované
a na různých místech prováděné akce Policie ČR, při kterých
dostanou pokuty desítky řidičů, možná bude zadržen i nějaký feťák nebo celostátně hledaný pachatel, a které budou
náležitě medializovány, jsou
účinnější než nenápadná a vytrvalá činnost měšťáků, ukrytá
v jistě čtených, ale dlouhých
textech pořizovaných pro Odraz vedoucím strážníkem.
Rozpočtové opatření bylo
však přijato a radar si naši
strážníci pořídí. Budiž, nemusí
to být chyba. Pak je ale potřeba
nejen radar používat a provinilce posílat ke správnímu řízení, ale taky tuhle činnost náležitě prodat, byť se zpráva
o zátahu státní policie prodává
líp. Aspoň čas od času. Půlstránkové články z akcí, fotky
(samozřejmě příslušným způsobem zaretušované), třeba
i trochu bulvární text. A nejen
pro náš Odraz, ale šířil bych
zprávu i k sousedům, do Velkých Přílep, Únětic, do Horoměřic, kde taky vycházejí
místní listy, aby všude věděli,
že do Roztok není radno vjíždět osmdesátkou. Vedoucí
strážník s novým velitelem
městské policie, tedy s třetím
místostarostou, by to určitě
zvládli. Za to, abychom měli
pověst města, kde za každým
rohem číhají strážníci s radarem, by se těch 360 000 určitě
vyplatilo.


l

Jarda Huk
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Školní okénko
Vážení rodiče a ostatní čtenáři, po delší odmlce je tu opět
Školní okénko, v němž vám přinášíme informace o tom, co
učitelé s žáky podnikají v době distanční výuky. Zdálo by se,
že nic dalšího než povídat si přes monitor nelze vymyslet.
Ale doufám, že budete příjemně překvapeni, poté co se
začtete do našich příspěvků.
Potěšující obecně je, že se snad blýská
na lepší časy a v době vydání tohoto čísla si
už budou moci alespoň žáci 1. stupně užívat společných hodin s vyučujícími a také
přítomnosti svých kamarádů v budově
školy. Kdo by to byl řekl, že se některé děti
budou těšit do školy!
Zajímavé počtení vám přeje a na čtenou
příště se těší
Věra Zelenková

ZPRÁVIČKY Z TŘÍDY 3. E

Adoptovali jsme zvířátko
z pražské zoo
Dne 3. března se třída 3. E stala opět adoptivním rodičem zvířátka z pražské zoolo-

gické zahrady. Již třetím rokem podporujeme kombu ušatou a velmi se těšíme, až
budeme moci opět společně vyrazit
do zoo, abychom se podívali, jak se jí daří.
Zatím cestujeme spíše jen prstem
po mapě.

Objevujeme Roztoky
společnou četbou
Chtěli bychom poděkovat paní Marii Kšajtové za krásnou knížku My z Roztok a ze
Žalova. S dětmi ji v době distanční výuky
čteme a moc se nám líbí. Dozvídáme se
z ní mnoho zajímavého o našem krásném
městě a jeho okolí. Cestujeme podle ní
po mapě Roztok, vyrážíme i na opravdové
výlety a hledáme místa, o kterých v knížce

ŠKOLA ONLINE

(školní projekt v době distanční výuky)
Co takhle natočit žákovský film o době koronavirové z pohledu dětí?
K tomu ale potřebujeme co nejvíce materiálu, aby z toho film mohl být
sestříhán.
Chceš se zapojit i ty? Chceš zanechat svou nesmazatelnou stopu o své
přítomnosti na ZŠZB ve školním filmu? Pusť se tedy do toho sám nebo
s přáteli. Podstatné je, aby bylo ve filmu jasné, že je to pohled vás – dětí.
Cílem je sesbírat co nejvíce materiálu, názorů a pohledů různě starých
dětí napříč školou.
Dáme si čas na tvorbu do konce dubna. Během května a června bychom
to sestříhali s parlamentem. Když to vyjde, na podzim můžeme udělat
promítání pro školu.
Techniky:
n rozhovor s vrstevníky
n krátký animovaný film
n zarapovat, zazpívat píseň
n krátké video typu na Tik Tok
n animovaný film, nakreslit komiks
Témata:
n jak prožíváte omezení
n jak vypadá příprava na distanční výuku
n jak se chystáte na přijímací zkoušky
n co děláte ve volném čase, když nejsou kroužky
n jak se doba projevuje na podobě města (prázdná vylepovací místa,
cedule o rouškách atd.)
n rozhovory s vrstevníky (Zvládáš vše? S čím máš potíže? S čím nejvíc?)
n rozhovor s náhodným občanem, s paní prodavačkou, s autobusákem,
s rodičem
Napište mi, prosím, do mého školního e-mailu
pavlina.mudrochova@zszb.cz, kdo by se chtěl zapojit.
Určitě ocením.
DĚKUJI
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píše. Založili jsme si čtenářské deníky
a čtenářské krabice, kam si ukládáme poklady z našich cest.
Paní Kšajtové bychom chtěli popřát, aby
ji neopouštělo zaujetí pro tvorbu krásných
příběhů. Doufáme, že se někdy možná setkáme, třeba na Levém Hradci nebo v Tichém údolí, anebo na jiném z míst našeho
domova.

Byli jsme na koncertě!

Skončilo první pololetí letošního školního
roku, avšak konec covidové epidemie je
(zatím) v nedohlednu. V současnosti je kolem nás nejviditelnější boj o zdraví, ale
není to jediný boj. Bojuje se také o vzdělání. A tak stejně jako v červnu 2020 koncertem děkovala Česká filharmonie zdravotníkům, chtěla nyní společně vyjádřit
poděkování a podporu všem, kteří pečují
o vzdělání – nejen učitelům všech stupňů
a typů škol, sbormistrům, sportovním trenérům, ale i rodičům, dětem a mladým lidem, a pro všechny připravila ve Dvořákově síni Rudolfina na sobotu 20. 2. 2021
➔
koncert s názvem A přece se učí!

Od pátku 14. 5. do neděle 16. 5.můžete na stromy na ŠKOLNÍM NÁMĚSTÍ
přinášet své koláže, kresby, malby, básně, fotografie, haiku. 
Přineste svá přání a můžeme Školní náměstí naplnit našimi sny. 
Věšet je na šňůry, nechat je unášet větrem ……



Na co se těším?
Co bych rád dělal?
Co už jsem dlouho nedělal?
CO BYCH RÁDA DĚLALA?
Co chceme dělat?
Co mi chybí?










Kolíčky půjčíme nebo přineste své vlastní.
ZŠ Zdenky Braunerové v Roztokách
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S Českou studentskou filharmonií se představili dirigenti Semjon Byčkov a Marko
Ivanović, večerem provázeli Alice Nellis
a Karel Kovář, pořad živě přenášela ČT
Art. Zazněla hudba Josefa Suka, Antonína
Dvořáka, Leoše Janáčka, Richarda Wagnera, Ludwiga van Beethovena a Giuseppe
Verdiho.
Vstupenku na tento mimořádný koncert
jsme získat nemohli, přesto jsme se do Dvořákovy síně „dostali“ a podpořili studenty
a další účinkující. Jak? Namalovali jsme své
portréty či portréty našich blízkých a tyto
obrázky byly rozmístěny na sedadla Rudolfina mezi stovky dalších z celé republiky.
Víte, že v Dvořákově síni je 1104 sedadel?
Seděli jsme v dobré společnosti!

Poděkování od 3.E ze
Základní školy Zdenky
Braunerové v Roztokách
Poslali jsme inspirováni koncertem i krátké
poděkování, které bychom rádi předali
všem, kdo se o nás starají, i tímto způsobem.
Děkujeme našim rodičům, babičkám a dě-

dečkům, sourozencům, tetičkám a strýčkům, blízkým i kamarádům, všem těm,
kteří nám pomáhají překonat nástrahy učiva 3. ročníku (třeba vyjmenovaná slova).
Děkujeme našim učitelům ze ZUŠ, vedoucím kroužků a oddílů, trenérům, kteří
na nás nezapomínají a snaží se nám nahradit to, že se zatím nemůžeme potkávat „naživo“, potkáváním alespoň „na dálku“.
Děkujeme našim kuchařkám, které pro
nás stále vaří, i pánům školníkům, kteří odhrabávali sníh, abychom se k naší zapadané
škole dostali. Máme vás rádi, vaše 3.E.
Jitka Ramdanová, tř. uč.

Klub robotiky běží online

Klub robotiky je určen pro žáky čtvrté
a páté třídy ZŠZB. Jeho cílem je poskytnout žákům úvod do světa techniky a dále
rozvíjet jejich znalosti. V klubu se věnujeme různým činnostem. Během výuky základů programování se nám podařilo vytvořit dvě hry v programovacím jazyku
Scratch. Snažíme se ale i uplatňovat nabyté
vědomosti v praxi – už jsme stihli rozebrat
notebook a dále na nás čeká stavebnice
robota mBot. Stavebnice bude využita
na různé projekty, zaměřené zejména
na ovládání pohybů robota pomocí informací z vestavěných senzorů. Robotika
jede dál v učebně.
David, lektor a student ČVUT

o kyberšikaně, sociálních sítích, online
hrách, „lajcích“, o slušnosti a sdílení v tom
nekonečném digitálním světě. Při těchto
setkáních pracujeme s metodikou mediální výchovy s názvem„V digitálním světě“
od O2 Chytré školy. Myslím si, že nás to
všechny moc baví.

Nebuď oběť!

Tak se jmenoval preventivní program pro
osmé třídy. Interaktivní seminář o kyberšikaně a jejich důsledcích.
Co o něm řekli žáci 8. C:
Seminář byl velice zajímavý a poučný. Aktivně jsem se moc nezapojovala, protože
mě bavilo spíš poslouchat. Prezentující byl
fajn. Tohle téma se málo probírá, seminář
mě docela překvapil.
Strašně se mi ta přednáška líbila. Zase
jsem se o kousek dozvěděla. Bavilo mě to
a pán se nás i vyptával, což je dobré. Dozvěděla jsem se spoustu nového a jsem
moc ráda, že to vím. Další přednáška by mi
vůbec nevadila. Moc se mi to líbilo:)
Mně se to docela líbilo, jsem ráda, že
jsme si vysvětlili, co máme dělat, a nevěřit
někomu, koho neznáme, co je sexting a co
máme dělat, když nám někdo takový napíše atd.
Bylo to hezky vysvětlené, hodně poučné
i varovné, krásná přednáška.
Pavlína Mudrochová

Život 4. D v digitálním světě

Ve 4. D jsme se několikrát sešli nad tématem Život v online světě. Povídali jsme si



l

Když je školka zavřená
A je to zase tady. Náš život opět ovlivňují různé zákazy,
příkazy, omezení… A tentokrát k tomu všemu přibylo státní
uzavření mateřských škol. Najednou se všechny věci ocitly
v igelitových pytlích, začalo se uklízet, vysávat, třídit,
dezinfikovat a hlavně spekulovat, jak dlouho to může trvat,
než se v naší školce opět ozve dětský křik a smích.
A tím to mohlo skončit. Ale ne tak u nás.
Nejsme z těch, které složí ruce do klína
a čekají. A tak jsme uklidily budovy a přilehlé zahrady, obrousily a natřely lavičky,
altán, venkovní herní prvky, vyzdobily
okna, připravily nové vzdělávací programy.
Obnovily zašlé záhony, nasázely nové kytky, připravily stromky „vajíčkovníky“, které
děti (za přísných hygienických opatření)
ozdobily vlastnoručně vyrobenými vajíčky.
A každý den vymýšlely nové a nové úkoly pro děti na distanční výuce. Vzhledem
k panující situaci není jiná možnost, jak
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naplnit zákonné předškolní vzdělávání,
a proto nám nezbývá než všechny informa-

ce, úkoly, hry, pohádky, grafomotorická
cvičení a další vzdělávací podklady posílat
dětem prostřednictvím mailů a aplikace
Twigsee. Odměnou nám jsou nejen splněné úkoly, ale také fotografie a videa, které
nám děti s rodiči zasílají zpět.
Protože však nic nemůže nahradit osobní
kontakt, připravujeme pro naše předškoláky
ještě online hodiny. Jedenkrát týdně se setkáváme prostřednictvím aplikace Google
Meet a povídáme si, čteme si, hrajeme hry,
plníme úkoly a radujeme se z toho, že alespoň na chvíli můžeme být spolu.
Zároveň jsme zavedly online konzultace
pro rodiče našich budoucích školáků, kde
jsme se snažily odpovídat na otázky ohledně školní zralosti dětí či případného stanovení odkladu školní docházky.
Jeden tatínek nám na začátku lockdownu
říkal: „To teď budete mít hezké prázdniny,
co?“ Samozřejmě, každý může mít svůj po-
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hled na věc, ale pomineme-li naše stálé pracovní nasazení, prázdniny se většinou člověk snaží trávit se svými blízkými. A pro nás
jsou těmi blízkými děti z našich oddělení, se
svými radostmi i trápeními, zlobením
i úsměvy, prostě se vším, co k nim patří.

A po nich se nám moc stýská. Už se nemůžeme dočkat, až se s nimi budeme moct opět
setkávat tváří v tvář.
Buďme k sobě prosím ohleduplní, dodržujme hygienická pravidla, ať se tak může
stát co nejdříve!

Děkujeme a přejeme všem hodně zdraví.


l

ředitelka MŠ Spěšného

Bc. Jana Kellerová
a kolektiv

Talentové zkoušky na ZUŠ
Talentové zkoušky do hudebního oboru
pro školní rok 2021/22 proběhnou v přízemí hlavní budovy ZUŠ v pondělí 17. 5.
od 16.00 do 18.00 hodin a ve čtvrtek 20. 5.
od 15.00 do 18.00 hodin.
Hlásit se mohou děti, které v září 2021
nastupují do 1. třídy ZŠ. Výjimečně (dle
kapacitních možností ) se ke zkoušce mohou přihlásit i děti starší. Na ně jsou kladeny větší nároky.

Požadavky k talentové zkoušce:
písničku (nejlépe lidovou) bez
doprovodu, v hlasové poloze dítěte.
n Zopakovat předehraný nebo zazpívaný tón.
n Zopakovat jednoduchý melodický motiv.
n Zatleskat jednoduchý rytmus.
Podmínky pro přijetí:
n Splnění kritérií pro přijímání dětí do přípravného ročníku I. stupně základního
studia.
n Zazpívat

Ke zkoušce můžete dítě přihlásit co nejdříve e-mailem na pavlikova@zusroztoky.cz
nebo písemně na adresu školy (zanechte
své telefonní číslo). Termín si s vámi dohodne paní učitelka Pavlíková telefonicky
po 1. 5. 2021.
Seznam dětí přijatých do přípravného
studia pro školní rok 2021/22 bude zveřejněn na našich stránkách ke konci června.l
MgA. Bohumír Šlégl

Lexik nabízí pomoc při zápisu dětí do MŠ
Váháte, zda dát dítě do mateřské školky? Není na něj ještě příliš brzy, nebo
naopak už potřebuje společnost vrstevníků? Blíží se termín zápisu dětí
do mateřských škol, a proto nabízíme 21. dubna seminář, který vám může být
v mnohém nápomocen.

Co vše se dozvíte od zkušené pedagožky
Bc. Marie Hedlové? Jaká jsou vývojová stadia dítěte, jak je to s přijímáním dvouletých dětí do MŠ, co má dítě umět před nástupem do MŠ i co s sebou k zápisu.
Samozřejmě bude čas i na vaše dotazy.

Naše Pedagogickopsychologická poradna je
vám stále k dispozici
Jsme tu pro vás každý den. Sice v mírně
omezeném režimu a za přísných hygienických opatření, ale i tak jsme v poslední
době přišli se spoustou novinek, kterými se
snažíme vám vše zjednodušit a zpříjemnit.
Některé konzultace můžete dokonce absolvovat online. S dotazy či objednávkami se
k nám nejlépe dostanete přes náš online
objednávkový formulář na www.lexik.cz
v sekci Pedagogicko-psychologická poradna, volat můžete na telefon 739 034 000.

Seminář na téma Školní zralost

Bohužel epidemiologická situace znemožnila provádět screening dětí v MŠ, a tak
jsme pro rodiče připravili seminář týkající
se školní zralosti. Toto online setkání proběhlo 24. března k velké spokojenosti rodičů… Kromě jiného se dozvěděli, jaké dovednosti a znalosti by měli předškoláci mít,
co by před nástupem do základní školy
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měli umět a mnoho dalšího. Pokud jste seminář minuli, můžete se s dotazy na nás
kdykoli obrátit, rádi vám poradíme.

Otevíráme další rekvalifikační
kurz Chůva pro děti
Dne 17. dubna začíná letos již druhý plně
akreditovaný e-learningový kurz Chůva jako
profese. Baví vás práce s dětmi? Chcete změnit profesi? Rádi byste si otevřeli mateřskou
školku či zřídili dětskou skupinu? Připojte se
k nám. Studovat můžete z pohodlí domova,
kurz vás perfektně připraví na státní zkoušku. Ještě máme poslední volná místa.
Dne 27. března jsme předávali certifikáty
novým chůvám, jež úspěšně absolvovaly
předchozí kurz a hlavně státní zkoušku,
pro kterou má Insignis autorizaci od MPSV
– podívejte se na fotky na našem Facebooku nebo Instagramu. Tam se dozvíte
i další akce a události, které pořádáme
a mohly by vás zajímat, jako jsou chystané
nové semináře.

Nové semináře

Připravujeme i nová témata, která jsou
v této době velmi aktuální. „Rodiče na pokraji vyhoření“ a „Jak u náctiletých předejít
závislosti na počítačích“. O přesném datu
vás budeme informovat. Online semináře
najdete na www.lexik.cz/line-seminare-na-ruzna-temata.

Dne 9. května proběhne kurz První pomoc dětem, u kterého nabízíme i kombinovanou formu prezenční a online.
A chcete-li získat certifikát z kurzu Péče
o seniory a dlouhodobě nemocné, zašlete
nám přihlášku do 22. května, kdy nám začíná nový kurz. K němu navazující další
jednotlivé semináře můžete zhlédnout
i bez absolvování „velkého kurzu“ Péče
o seniory.
Pokud byste chtěli pracovat jako asistenti
pedagoga, můžete se přihlásit do 8. května.

Letní dětské tábory

Posílat přihlášky můžete už i na letní tábory. Garantujeme vám vrácení peněz v případě, že se tábory z důvodu vládních nařízení konat nebudou. Pevně věříme, že nic
takového nenastane a že se vaše děti budou
moci na týden stát „malými objeviteli“ či
„velkými výtvarníky“, byť mají ke kresbě
daleko. O tom arte setkávání nejsou, vyjádřit se obrazem pomáhá vyjádřit emoce jinak než slovně...
Oba příměstské tábory proběhnou
v srpnu u nás v Lexiku pod vedením zkušených odborníků a nadšených táborníků. Přihlášky i více podrobností najdete
na www.lexik.cz/letni-tabory.
Více na www.lexik.cz, www.insignis.cz
i na Facebooku. V případě jakýchkoli dotazů pište na poradna@lexik.cz, info@lexik.cz
nebo info@insignis.cz anebo volejte
l
na 733 643 642, 739 035 000.
Bc. Jana Janoušková

koordinátorka Lexik, Insignis
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Prázdninový provoz mateřských škol
Na základě přetrvávajících nepříznivých
podmínek s covidem-19 rada města po uvážlivém posouzení a za spolupráce všech ředitelek MŠ schválila omezený prázdninový
provoz (v době letních prázdnin) mateřských škol MŠ Havlíčkova, MŠ Přemyslovská a MŠ Spěšného.
Abychom zabezpečili ochranu zdraví
dětí a následně i ostatních spoluobčanů
a zamezili, alespoň částečně, dalšímu šíření
infekce, je zapotřebí, aby i v letních měsí-

cích nedocházelo k míchání a propojování
dětských kolektivů. Proto jsme nastavili
shodný režim jako v loňském roce s tím, že
mateřské školy pokryjí svým provozem
o týden delší časový úsek.
Všechny mateřské školy budou otevřeny
o letních prázdninách souběžně v období
od 1. 7. 2021 do 23. 7. 2021.
V období od 26. 7. 2021 do 31. 8. 2021
budou veškeré mateřské školy zřizované
městem uzavřeny. V případě, že by se

v květnu a červnu epidemiologická situace
radikálně změnila a ustálila, budeme zvažovat přehodnocení prázdninového provozu.
Prosíme všechny rodiče o pochopení,
uvědomujeme si, že situace pro nikoho není
jednoduchá, a doufáme, že snad v příštím
roce se budeme moci vrátit k prázdninovému režimu, kdy mateřské školy svým provozem pokrývaly téměř celou dobu letních
prázdnin.
l

Vladimíra Drdová

radní pro školství a sociální věci

Školy se nám pomalu otevírají
Po úplném uzavření všech škol – mateřských, základních i uměleckých – nastává
postupné navracení dětí do školních lavic
či prostředí mateřských škol. Momentálně
(v době uzávěrky Odrazu) je to částečný
návrat. Rotační výuka pro první stupeň,
předškoláci… Jak to bude, až budete tyto
stránky číst, uvidíme. Doufejme v postupný návrat všech a také doufejme, že to už
do konce školního roku vydrží. Je to
za přísných hygienických podmínek
a za podmínek testování dětí. Vydržme to,
stojí to za to. Fungující školství je nutná
potřeba. Zameškaná či neprobraná látka se
postupně určitě dožene, horší však mohou
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být následky ze sociálního vyloučení. Psychické následky sociálního vyloučení se
mohou v budoucnu projevovat ve formách
úzkostí, strachů, zvýšenou agresivitou,
hlubšími depresemi a zhoršenými vztahy
mezi lidmi obecně.
Dovoluji si proto zde poděkovat nejen
učitelům a pracovníkům ve školství, ale
i všem rodičům, kteří se snaží nezhroutit
a stále vytrvale podporují své děti, zachovávají doma, i přes velké těžkosti, rodinnou
pohodu, každý den vymýšlejí, jak motivovat nejen sebe, ale i své děti.
Pro malé pousmání se podívejte, jaké
požadavky byly kladeny na slečny učitelky

v roce 1923, jaké měly povinnosti přímo
zakotvené v učitelské smlouvě. Dnes se
v tomto směru mnohé změnilo. Co však je
určitě stále platné, je to, co již kdysi v roce
1923 bylo připomínáno rodičům, k čemu
mají doma vést své děti. Pravda, v dnešní
nestandardní době se na rodiče navalila
spousta jiných požadavků a povinností.
Doufejme však, že se vše vrátí k „normálu“
a povinnosti rodičů se opět od pomoci dětem s distanční výukou vrátí především
do roviny výchovy, tak jak je to psáno
l
v roce 1923. 
Vladimíra Drdová

radní pro školství a sociální věci
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kvalita se zárukou

Projekce a realizace zeleně
Automatické závlahové systémy
Zahradní jezírka – koupací, okrasná
Předpěstované travní koberce
Dřevěné altány, pergoly, paluby
Kamenné zídky, dlažby, opěrné zdi

BAOBAB – péče o zeleň s.r.o. I Rýznerova 3/24, 252 62 Únětice
mobil: 731 659 881 I tel./fax.: 224 319 917 I e-mail: realizace@baobab.cz
zahradybaobab
www.baobab.cz
Facebook “f ” Logo
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Nabízíme návrh, dodávku
a montáž klimatizačních zařízení
pro domácnosti i firmy.
Revize těsnosti úniku
dle zákona 86/2002.

telefon: 602 267 817
e-mail: info@enthalpy.cz
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LETNÍ PNEU
ZA SUPER CENU
Velký výběr pneu SKLADEM
Prodej disků / kol včetně příslušenství
On-line pneuservis / E-shop
Opravy pneu / Odborný servis – TPMS
Uskladnění pneu / kol
Přímé zastoupení světových výrobců pneu

SPECIALISTA NA MONTÁŽ
A SERVIS VENTILŮ TPMS

PRODEJ PNEU A DISKŮ ZA INTERNETOVÉ CENY!
WWW.SUPERPNEU.CZ

WWW.AUTOHOUSER.CZ

